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การพัฒนาประเทศในช่วงที่ผ ่านมาส่งผลให้เกิดการ
เ ป ล่ี ย น แ ป ล ง ทั้ ง ด ้ า น เ ศ ร ษ ฐ กิ จ  สั ง ค ม  แ ล ะ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมาก ดังปรากฏ
ผลการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ท�าให้รายได้ต่อหัวของ 
คนไทยเพิ่มสูงขึ้นกว่า 10 เท่า การเพิ่มขึ้นของประชากร
เป็นจ�านวนรวมกว่า 66 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2562  
ขณะเดียวกันก็ได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม  
ทัง้ในเรือ่งขยะ น�า้เสยี มลภาวะ รวมถงึความเสือ่มโทรมลง 
ของทรัพยากรท้ังทางบก ทางน�้า และทางทะเล ซึ่งส่งผล 
ต่อความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพชีวิต และ 
ความยั่งยืนของประเทศในระยะยาว นอกจากนี้ ปัจจัย
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท�าให้เกิดภัยพิบัต ิ
ที่รุนแรงและบ่อยครั้งเพิ่มขึ้น การขาดความต่อเนื่องของ
นโยบายด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ความล้าสมัยของระเบียบและกฎหมาย 
ที่เก่ียวข้อง ตลอดจนข้อจ�ากัดของการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในพ้ืนที่ เป็นเหตุให้จ�าเป็นต้องมีการปฏิรูป 
การด�าเนินการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของประเทศ เพื่อให้เกิดการรักษา ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติได ้อย ่างสมดุล มีการแบ ่งป ัน 
ผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม น�าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
สมดุลทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม ได้ก�าหนดประเด็นปฏิรูป 6 เรื่องหลัก ได้แก่  
(1) ทรัพยากรทางบก (2) ทรัพยากรน�้า (3) ทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง (4) ความหลากหลายทางชีวภาพ 
(5) สิ่งแวดล ้อม และ (6) ระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีเรื่องและ
ประเด็นปฏิรูป จ�านวนรวม 36 ประเด็น โดยมีเป้าหมาย
หรือผลอันพึงประสงค์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อด�าเนินการ
แล้วเสร็จ ดังนี้ (1) ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการรักษา
และฟื้นฟูให้มีความสมบูรณ์และยั่งยืนเป็นฐานการพัฒนา
ประเทศทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล ้อม  
(2) สิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลรักษาอย่างเป็นระบบและ 
มีประสิทธิภาพ เพื่อลดมลพิษและผลกระทบต่อสุขภาพ
ของประชาชนและระบบนิเวศ (3) เกิดความสมดุล
ระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ ลดความขัดแย้ง
ของการพัฒนาท่ีใช้ฐานทรัพยากรธรรมชาติ บรรเทา 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและลดภัยพิบัติทางธรรมชาติ และ 
(4) มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพบนพื้นฐานการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส ่วนตามแนวทางประชารั ฐ  เพื่ อลด 
ความเหล่ือมล�้าสร้างความเป็นธรรม สอดคล้องกับ
ยทุธศาสตร์ชาต ิกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง และข้อตกลงระหว่าง 
ประเทศที่ประเทศไทยเป ็นภาคีสมาชิกโดยยึดถือ 
ผลประโยชน์ของประเทศ

ประเด็นท้าทายและข้อเสนอแนะ
1) ทรัพยากรทางบก แม้ว่าการด�าเนินงานเพื่อปฏิรูปทรัพยากรทางบกของหน่วยงานภาครัฐจะมีความก้าวหน้า 
ในหลายมิติ แต่เนื่องจากการด�าเนินงานมีความเกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย อาทิ กฎหมายการผังเมือง กฎหมาย
ชลประทาน และกฎหมายการแบ่งเขตการปกครอง ซ่ึงต้องอาศัยความร่วมมือกันหลายภาคส่วนในการผลักดันให ้
การด�าเนินงานบรรลุผลส�าเร็จ รวมถึงขีดความสามารถในการบริหารจัดการของหน่วยงานเพื่อสร้างจุดสมดุลระหว่าง 
การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางบก ซ่ึงในการด�าเนินงานระยะต่อไป จ�าเป็นต้องให้ความส�าคัญ 
กับการสร้างกลไกทางการคลังที่ได้รับการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือน�าผลตอบแทนที่พึงเกิดขึ้นจากการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพจากป่าไม้ ทรัพยากรแร่ และต้นทุนในการฟื้นฟูทรัพยากรดินให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ดังเดิม 
เข้ามาผนวกรวมไว้ในการพิจารณาความคุ้มค่าในการลงทุนของแผนงานโครงการขนาดใหญ่ รวมทั้งต้องช่วยกันรณรงค์ 
ฝึกอบรม และสร้างจิตส�านึกให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป รู้ถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เพื่อช่วยกันอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป
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2) ทรัพยากรน�้า การมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคี
เครือข่ายที่เก่ียวข้องในระดับพื้นท่ีเป็นประเด็นท่ีส�าคัญ 
ซึ่งต้องอาศัยความพร้อมและความร่วมมือจากประชาชน 
รวมถึงขีดความสามารถเชิงเทคนิคและศักยภาพในการ
บริหารจัดการแผนงาน/โครงการของหน่วยงานภาครัฐ 
ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อมุ่งบริหารจัดการน�้า ซึ่งในกระบวนการ
ด�าเนินงาน อาท ิการบรหิารเชงิพืน้ท่ี และระบบเส้นทางน�า้ 
ต้องมีการก�าหนดล�าดับศักดิ์ของพื้นที่ลุ่มน�้าให้ครอบคลุม 
ชัดเจน มุ่งเน้นการส�ารวจพื้นที่เพื่อจัดล�าดับความส�าคัญ
ความเสื่อมสภาพของเส ้นน�้ า  โดยใช ้องค ์ความรู  ้
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสนับสนุน
การด�า เ นินการ ซ่ึงในการด�า เนินงานระยะต ่อไป  
ต้องตระหนักถึงการเตรียมความพร้อมท้ังในด้านบุคลากร
และเชิงเทคนิค เทคโนโลยีสารสนเทศ การวางแผน 
การด�าเนินงานตามยุทธศาสตร ์น�้าในทุกภาคส ่วน  
โดยเฉพาะประชาชนในพื้นท่ี เพ่ือให้สามารถขับเคล่ือน 
การด�าเนินการบริหารจัดการน�้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3) ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง การด�าเนินงานใน
ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั ่งของประเทศไทย  
ยังมีความทับซ้อนระหว่างกิจกรรมการใช้ประโยชน์และ
การอนุรักษ์ ทั้งในเชิงภารกิจที่แต่ละหน่วยงานของรัฐ 
รบัผดิชอบและในเชิงพื้นที่ จ�าเป็นต้องปรับสมดุลโครงสร้าง
องค์กรต่าง ๆ ในการรกัษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  
ตามพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทาง
ทะเล พ.ศ. 2562 เพื่อจัดสมดุลระหว่างการสร้างรายได้
กับการอนุรักษ์ และในส่วนของภาคประชาชนยังต้อง
เสริมทัศนคติที่ดีและความเข้าใจในเรื่องการจัดการขยะ
และน�้าเสียที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม  
ซึ่งในการด�าเนินงานระยะต่อไป ควรให้การคุ ้มครอง
ทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง โดยต้องได้รบัความร่วมมอื 
จากทุกภาคส่วน เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของทุกฝ่ายอย่าง
ยั่ งยืน  ควรน�าหลักการผู ้ ก ่อมลพิษเป ็นผู ้ จ ่ ายให ้ 
ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความส�าคัญและผลกระทบ 
ท่ีจะตามมา รวมทั้งให ้ความส�าคัญกับการแบ่งเขต 
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั ่ง  

ตามแนวคิดการวางแผนเชิงพื้นที่ทางทะเล โดยค�านึงถึง
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการปรับปรุง
แก้ไขกฎหมายหรือมาตรการต่าง ๆ ตามอนุสัญญา
สหประชาชาติว ่าด ้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 
มาตรฐานสากลอื่นที่เกี่ยวข้อง

4) ความหลากหลายทางชีวภาพ การด�าเนินการอนุรักษ์ 
คุ้มครอง ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากความหลากหลาย
ทางชวีภาพอย่างยัง่ยนื ต้องให้ความส�าคญักบัการบรูณาการ 
ร่วมกันในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพของหน่วยงานและสถาบันการศึกษา เพื่อให้มี
ข้อมูลจ�าเพาะและครบถ้วนมีประสิทธิภาพ โดยมีการ
สร้างความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการเข้าถึงฐาน
ข้อมูลแก่ประชาชน และภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ
การจัดท�าแผนการวิจัยและพัฒนาด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ เพ่ือให้สามารถมีงานวิจัยที่ตรงต่อความ
ต้องการของประเทศ รวมไปถึงการสร ้างแรงจูงใจ 
เพื่อสร้างบุคลากรด้านความหลากหลายทางชีวภาพ  
โดยมุ่งเน้นกระบวนการวางแผนเพ่ือสรรหาบุคลากรที่มี 
ความรู้ความสามารถในด้านดังกล่าวเข้ามาปฏิบัติงาน 
ทั้งน้ีการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ
อย ่ างยั่ งยืน  ต ้องอยู ่บนพื้นฐานของการแบ ่ งป ัน 
ผลประโยชน์อย่างเท่าเทียม และเป็นธรรมแก่ชุมชน 
ผู้เป็นเจ้าของและดูแลรักษาทรัพยากรในพื้นที่ให้ด�ารงอยู่ 
ซึ่งในการด�าเนินงานระยะต่อไป ต้องให้ความส�าคัญกับ
การก�าหนดกฎหมาย นโยบาย มาตรการ ข้อบัญญัต ิ
ต่าง ๆ ให้มีความชัดเจน เพื่อเป็นกรอบในการด�าเนินการ
ในการบริหารจัดการทรัพยากรชีวภาพ และก�าหนดจัดตั้ง
องค์กรกลางหรือหน่วยงานกลางที่มีอ�านาจหน้าที่ชัดเจน 
มีศักยภาพที่จะประสานการด�าเนินงานร่วมกับองค์กร
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน รวมถึง
ประชาชนระดับพื้นที่ได้ ให้ความส�าคัญกับการวิจัยใน
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพในประเด็นที่มีความ
ครอบคลุมทุกมิติมากขึ้น รวมถึงพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพให้มีข้อมูลที่ครบถ้วน 
โดยเฉพาะการเก็บข้อมูลที่มีความจ�าเพาะหรือข้อมูล 
เชิงพื้นที่ให้ครบถ้วน 
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5) ส่ิงแวดล้อม การจัดการมลพิษทางสิ่งแวดล้อมเป็น
ปัญหาเชิงโครงสร้าง เกิดจากสาเหตุในหลายมิติ ซึ่งต้อง
อาศยัระยะเวลา องค์ความรู ้ความเข้าใจ และความร่วมมอื 
จากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะในระดับปัจเจกบุคคล คือ
จิตส�านึกความรับผิดชอบในส่วนรวมของประชาชนและ 
ผูป้ระกอบการ รวมถงึต้องมกีารปรบัปรงุกฎระเบยีบทีเ่ป็น 
อปุสรรคต่อการจดัการปัญหามลพษิ ตลอดจนการบรูณาการ 
ใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน การน�า
เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในการด�าเนินงาน ซึ่งใน
การด�าเนินงานระยะต่อไป ต้องเน้นการจัดการแบบ 
พุ่งเป้า โดยภาครัฐต้องมีนโยบายจูงใจผู ้ประกอบการ 
ในการใช้ประโยชน์นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและด�าเนิน
กิจการธุรกิจสีเขียว มีการยกระดับการแก้ไขปัญหา 
ด้านมลพิษให้เป็นวาระแห่งชาติ และมีมาตรการให้ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด�าเนินการตามแผนปฏิบัติการ 
อย่างเร่งด่วนและต้องมกีารพฒันาระบบฐานข้อมลูเชือ่มโยง 
การด�าเนินงานร่วมกันระหว่างทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
รวมถึงการปรับปรุงบทลงโทษส�าหรับสถานประกอบการ
ที่กระท�าผิดกฎหมายให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

6) ระบบบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิง่แวดล้อม ระบบการประเมนิด้านสิง่แวดล้อมจากภาครฐั 
เช่น ระบบรายงาน EIA/EHIA ยังไม่ได้รับความเชื่อมั่น 
และการยอมรับจากทุกฝ่ายมากเท่าท่ีควร อันเนื่อง 
มาจากปัญหาโครงสร้างเชิงระบบ รวมถึงยังมีข้อจ�ากัดใน
กระบวนการมส่ีวนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างจรงิจงั อกีทัง้ 
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร ์ ยังต ้อง 
เร ่งด�าเนินการในป ัจจัยส�าคัญหลายประการ เช ่น 
(1) ความต้องการผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู ้ความเข้าใจที่ 
ถูกต้องตามหลักวิชาการ (2) การตระหนักถึงความส�าคัญ
และความเป็นจ�าเป็นในการจดัท�ารายงานฯ (3) องค์ความรู้
และฐานข้อมูลท่ีเป็นระบบ และ (4) กลไกเชิงสถาบันที่
รองรับการขับเคลื่อนท่ีมีประสิทธิภาพ เป็นต้น และ 
ในส่วนของการปฏิรูปกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมในอนาคตยังคงต้องเผชิญกับความซับซ้อน
ของประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากกระแสการเปล่ียนแปลง  
ซึ่งจะส่งผลท�าให้ต้องมีด�าเนินการปรับปรุงกฎหมายอยู่
ตลอดเวลา เพื่อให้มีความทันสมัยรองรับโอกาสที่จะ 

เกดิข้ึนในอนาคตจากกระแสการพฒันาใหม่ ๆ  อย่างเท่าทัน 
ซึ่งในการด�าเนินงานระยะต่อไป ควรมีการด�าเนินการ 
ดังนี้ (1) เร่งรัดการแก้ไขปัญหาในด้านการเข้าถึงเอกสาร
รายงาน EIA/EHIA ของภาคประชาชนที่ส่งผลต่อความ
เชื่อถือ ความไว ้วางใจต ่อกระบวนการท�างานของ 
หน่วยงานภาครัฐและผู้มีสิทธิจัดท�ารายงาน เพื่อกระตุ้น 
ให้เกดิกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง และมีกฎหมาย
รองรับการประเมินสิ่ งแวดล ้อมระดับยุทธศาสตร ์
อย ่างเป ็นรูปธรรม (2) ส ่งเสริมให ้ผู ้ประกอบการ 
ปรับเปล่ียนวธิกีารผลิตให้เป็นมติรกบัสขุภาพและสิง่แวดล้อม 
มากยิ่งขึ้น โดยควรมีมาตรการในการจูงใจให้ผู้ประกอบ
การปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตจากแบบเดิมสู ่วิถีที่ เป ็น 
มิตรต่อส่ิงแวดล้อม (3) ศึกษาและจัดท�ามาตรการหรือ
กฎหมายในการรองรับการใช้เครื่องมือเศรษฐศาสตร์ 
เพือ่รกัษาสิง่แวดล้อม รวมถึงแนวทางปฏบิตัใินการจดัเกบ็
และการค�านวณการแบ่งส่วนความรับผิดชอบที่เกิดจาก
มลพิษและความเ สียหายต ่อทรัพยากรธรรมชาติ 
อย ่างชัดเจน เ พ่ือให ้ภาครัฐสามารถใช ้ เครื่องมือ
เศรษฐศาสตร์ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และฟ ื ้นฟู ส่ิ งแวดล ้อมได ้อย ่างเป ็นรูปธรรม และ  
(4) พัฒนาระบบยุติธรรมสิ่งแวดล้อม ให้มีสิทธิตาม
กฎหมายที่จะได้รับการแบ ่ งสรรให ้สามารถเข ้ า ถึ ง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างเสมอภาค 
โดยไม่ถกูกดีกนั มีสทิธทิีจ่ะด�ารงชวีติอยูใ่นสภาพแวดล้อม 
ที่ดี และมีสิทธิที่จะใช้สิทธิทางศาล เพ่ือระงับข้อพิพาท
ด้านสิ่งแวดล้อม
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0601

ทรัพยากรทางบก ประกอบด้วย ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ทรัพยากรดิน และทรัพยากรแร่ มีเรื่องและประเด็น
ปฏิรูป จ�านวน 1 เรื่อง ซึ่งมีการขับเคลื่อนการด�าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ ดังนี้ (1) ทรัพยากรป่าไม้และ
สัตว์ป่า ด�าเนินการเพิ่มพื้นท่ีป่าให้ได้ร้อยละ 40 ของพื้นท่ีประเทศ โดยการฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรม การปลูกป่าเศรษฐกิจ
และป่าชุมชน การจัดท�าแผนอนุรักษ์และคุ้มครองสัตว์ป่าหายากใกล้สูญพันธุ์ จ�านวน 13 ชนิด และจัดท�าและลดความ
ขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า รวมทั้งแก้ไขปัญหาชุมชนในพ้ืนที่ป่าด้วยการจัดที่ดินท�ากินให้ชุมชน ร่วมกับการพัฒนา
ขยายผลระบบการลาดตระเวนเชิงคุณภาพครอบคลุมพื้นที่ป่าทั่วประเทศ (2) ทรัพยากรดิน ได้จัดท�าแผนการใช้ที่ดิน
ระดับต�าบลเพื่อรองรับเกษตร 4.0 และถ่ายทอดองค์ความรู้ในการพัฒนาดินเพ่ือเตรียมการท�าเกษตรอินทรีย์ รวมถึง
การฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน และ (3) ทรัพยากรแร่ ได้ด�าเนินการก�าหนดเขตแหล่งแร่เศรษฐกิจ 
เพื่อการบริหารจัดการแร่ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก และภาคใต้ และรายงานการเผยแพร่ฉบับสมบูรณ์
แร่ 4 ชนิด ได้แก่ แร่ควอตซ์ แร่โพแทช แร่ทองค�า และหินอุตสาหกรรม

สรุปผลการด�าเนินงานที่ผ่านมา ตามประเด็นปฏิรูป 6 เรื่องหลัก ดังนี้

ทรัพยากรน�้า มีเรื่องและประเด็นปฏิรูป จ�านวน 5 เรื่อง ซึ่งมีการขับเคลื่อนการด�าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย 
ที่ก�าหนดไว้ ดังนี้ (1) การบริหารแผนโครงการที่ส�าคัญตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรน�้า ได้ด�าเนินการจัดท�า 
พระราชบัญญัติทรัพยากรน�้า พ.ศ. 2561 และด�าเนินการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาทิ พระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มา 
ซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 
พ.ศ. 2562 (2) การบริหารเชิงพื้นที่ ด�าเนินโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงหนองไทรและหนองตะไก้ จ.นครราชสีมา แล้วเสร็จ 
และด�าเนินการเพิ่มปริมาณน�้าต้นทุนส�าหรับการบริโภคและระบบประปาหมู่บ้าน รวมถึงด�าเนินการบริหารจัดการพื้นที่
น�้าท่วมตามฤดูกาล ได้มีการปรับเปลี่ยนระบบการปลูกข้าวให้เหมาะสมกับพื้นที่ โดยจัดสรรเมล็ดพันธุ์ข้าวให้กับ
เกษตรกรในพื้นที่ และพัฒนาแหล่งน�้าในไร่นานอกเขตชลประทาน (3) ระบบเส้นทางน�้า ได้ด�าเนินโครงการศึกษาและ
พัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบแหล่งน�้าธรรมชาติอย่างเหมาะสมและยั่งยืน มุ่งเน้นการจัดท�า
แผนที่ทางอุทกศาสตร์ และจัดท�าแผนที่ผังกรอบความคิดในแต่ละลุ่มน�้าสาขาทั้ง 254 สาขา (4) ระบบขยายผลแบบ
อย่างความส�าเร็จ ด�าเนินการพัฒนาชุมชนแม่ข่ายด้านการจัดการทรัพยากรน�้า และด�าเนินการเพิ่มผลผลิตและ 
เพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจในพื้นท่ีชุมชนแม่ข่ายและชุมชนเครือข่าย และ (5) ความรู้ เทคโนโลยีและทรัพยากรมนุษย์ 
เพ่ือการบริหารจัดการน�้า ด�าเนินการพัฒนาเทคโนโลยีด้านข้อมูล ระบบสารสนเทศ และผลักดันให้เกิดเทคโนโลย ี
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ พร้อมยกระดับองค์ความรู้ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร 
ให้สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน�้าในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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0607-0619

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีเรื่องและประเด็นปฏิรูป จ�านวน 13 เรื่อง ซึ่งมีการขับเคลื่อนการด�าเนินงานให้
บรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ ดังน้ี (1) การบริหารจัดการเขตทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัด อยู่ระหว่าง
ด�าเนินการพิจารณา (ร่าง) แผนที่เขตจังหวัดทางทะเลรายจังหวัด (2) การปรับสมดุลโครงสร้างองค์กรในการรักษาผล
ประโยชน์ของชาติทางทะเล ด�าเนินการจัดท�าพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. 2562 
พร้อมท้ังจัดตั้งศูนย์อ�านวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) (3) การบริหารจัดการขยะในทะเล 
และชายฝั่ง ได้ด�าเนินงาน อาทิ การบริหารจัดการขยะในทะเลและชายฝั่งตามแผนการด�าเนินการคัดแยกขยะมูลฝอย
ตั้งแต่ระดับต้นน�้าจนถึงระดับปลายน�้า จัดกิจกรรมก�าจัดขยะบกสู่ทะเลในพ้ืนที่ 23 จังหวัดชายทะเล พร้อมทั้ง 
เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะพลาสติกและขยะอาหารแบบบูรณาการ รวมถึงได้มีการจัดท�าบันทึกความเข้าใจ 
ในการก�าจัดขยะทะเลโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง และกิจกรรมลด แลก ถุงพลาสติกร่วมกับผู้ประกอบการในพื้นที่ริมฝั่ง
ทะเล (4) การบริหารจัดการองค์ความรู้ทางทะเล ได้ด�าเนินการจัดตั้งองค์กรจัดการความรู้เพื่อผลประโยชน์ของชาติ
ทางทะเล (อจชล.) (5) การบริหารจัดการมลพิษในทะเลและชายฝั ่ง ได้จัดท�าแผนงานสนับสนุนการเฝ้าระวัง 
และฝึกซ้อมขจัดคราบน�้ามันในพื้นที่เสี่ยงทางทะเลด้วยเรือขจัดคราบน�้ามัน และการท�าบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในเรื่องของผลิตภัณฑ์น�้ามัน รวมถึงได้จัดท�าแอปพลิเคช่ัน WPWatch เพื่อใช้ในการ 
แจ้งปัญหาน�้าเสีย คราบน�้ามัน หรือแหล่งน�้าเปล่ียนสี และ HW network เพ่ือใช้ในการแจ้งเหตุปัญหาการลักลอบ 
ทิ้งขยะและของเสียอันตราย (6) การบริหารจัดการการประมงทะเล ได้ด�าเนินการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ 
การประมงทะเล อาทิ กฎหมายการประกอบอู่เรือ กฎหมายเพื่อบริหารจัดการก�ากับกองเรือประมง และได้มีการจัดท�า
แผนบรหิารจดัการประมงทะเลของประเทศไทยฉบบัใหม่ ตลอดจนได้มกีารน�าเทคโนโลยมีาประยกุต์ใช้กบัการตรวจตรา 
และเฝ้าระวังการประมงผิดกฎหมาย เช่น การพัฒนาระบบตรวจเรืออัจฉริยะ การพัฒนาปรับปรุงระบบการออก 
ใบอนุญาตให้ท�าการงานในเรือประมง และการตรวจแรงงานในเรือประมงโดยใช้เทคโนโลยี Face Scan System on 
Mobile เป็นต้น (7) การบริหารจัดการทรัพยากรสินแร่และแหล่งพลังงานในทะเล ได้ด�าเนินโครงการน�าร่อง 
การใช้ขาแท่นหลุมผลิตปิโตรเลียมไปจัดวางเป็นปะการังเทียม โดยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกัน
ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และสถานศึกษา (8) การแบ่งเขตการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  
ตามแนวคิดการวางแผนเชิงพื้นท่ีทางทะเล ได้ด�าเนินการหารือร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการแนวเขตทะเลและชายฝั่ง รวมถึงเขตแดนทางบกทางทะเลท่ีเชื่อมต่อกัน เพ่ือให้ได้ข้อสรุปในมิติของกฎหมาย  
กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงการบริหารจัดการทรัพยากรในการควบคุมดูแลของหน่วยงานที่รับผิดชอบ  
(9) การอนุรักษ์ปะการังอย่างยั่งยืน ได้มีการด�าเนินโครงการจัดท�าและวางปะการังเทียม และจัดท�าโครงการบริหาร
จัดการและซ่อมแซมทุ่น แสดงแนวเขต รวมถึงได้ด�าเนินโครงการปลูกปะการังในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลอย่างต่อเนื่อง 
(10) การแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ได้ด�าเนินโครงการเข่ือนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งและแผงกันคลื่น นอกจากนี้
ยังได้วิเคราะห์และก�าหนดมาตรการเชิงกฎหมายในการบริหารจัดการพ้ืนท่ีชายฝั่งอย่างเป็นระบบในรูปแบบระบบหาด 
(11) การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการปกป้อง รักษา และฟื้นฟูทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล  
ได้มีการส่งเสริมการสร้างความร่วมมือระดับกลุ่มประเทศอาเซียน ในการปกป้องและฟื้นฟูทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทาง
ทะเล อาทิ การลงนามในปฏิญญากรุงเทพว่าด้วยการต่อต้านขยะทะเลในภูมิภาคอาเซียน การจัดท�าบันทึกความเข้าใจ
แผนการขจัดคราบน�้ามันรั่วไหลของกลุ่มประเทศอาเซียน และจัดท�าโครงการจัดท�าแนวทางการใช้สารเคมีขจัดคราบ
น�้ามันในอนุภูมิภาคอ่าวไทย (12) การบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองทางทะเลและสัตว์ทะเล ได้ด�าเนินโครงการประกาศ
พื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งใน 20 พื้นที่เป้าหมาย และ (13) การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายทางทะเลให้
ทันสมัยและสอดคล้องกับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 ได้มีการจัดท�า (ร ่าง)  
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน�้าไทย พ.ศ. .... เพื่อการควบคุมการทิ้งสิ่งปฏิกูล น�้ามัน และสารเคมีออกไปถึงเขต
สิทธิอธิปไตย
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แผนการปฏิรูปประเทศ 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 06



0620-0625

ความหลากหลายทางชีวภาพ มีเรื่องและประเด็นปฏิรูป จ�านวน 6 เรื่อง ซ่ึงมีการขับเคล่ือนการด�าเนินงานให้
บรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ ดังนี้ (1) ปฏิรูปกลไกด้านความหลากหลายทางชีวภาพทั้งระดับชาติและพื้นที่ ได้จัดท�า 
(ร่าง) พระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. …. และได้มีการปรับปรุง (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ  
พ.ศ. 2561 - 2580 (2) ปฏิรูประบบการวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ได้ด�าเนินการสนับสนุนทุนโครงการวิจัย
ความหลากหลายทางชีวภาพด้านการเกษตร มุ่งเน้นการให้ทนุการวจิยัในด้านความหลากหลายทางชวีภาพและการจดัท�า 
แผนการวิจัย รวมถึงพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพที่เชื่อมโยงกับทิศทางการพัฒนาของโลกและระดับประเทศ 
ในด้านการวิจัยและนวัตกรรม (3) ปฏิรูประบบข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศเพื่อการอนุรักษ์ 
คุ้มครอง ใช้ประโยชน์ และแบ่งปันผลประโยชน์ที่เป็นธรรม ได้มีการปรับปรุงระบบคลังข้อมูลความหลากหลายทาง
ชีวภาพของประเทศไทยให้รองรับการแสดงผลชนิดพันธุ์พืช สัตว์ และจุลินทรีย์ ทะเบียนชนิดพันธุ์ต่างถ่ิน ผู้เชี่ยวชาญ 
สถานภาพการคุกคาม สถานภาพการคุ้มครองตามกฎหมาย และมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่สามารถประมวลผล 
ในจุดเดียว มีแพลตฟอร์มแบบเปิดภายใต้ชื่อ Thai Biodiversity Database Platform (4) ปฏิรูประบบและเครือข่าย
ฐานทรัพยากรท้องถิ่นให้ครอบคลุมท่ัวประเทศ รวมถึงเครือข่ายระดับประเทศและอาเซียน ได้ด�าเนินการจัดท�า (ร่าง) 
พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรชีวภาพ พ.ศ. .... และได้จัดตั้งศูนย์
เรียนรู้การใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น (5) ปฏิรูประบบบุคลากร 
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ด�าเนินกิจกรรมการจัดสรรทุนเล่าเรียนสาขาอนุกรมวิธานและสาขาที่เกี่ยวข้อง 
ตามความต้องการของหน่วยงานทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา และ (6) ปฏิรูประบบกลไกรองรับการใช้
ประโยชน์และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ได้ด�าเนินกิจกรรม อาทิ กิจกรรมผลักดันให้เศรษฐกิจ
ชีวภาพเป็นหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และกิจกรรมสร้างกลไกผลักดันวิถีการผลิตและบริโภคอย่าง
ยั่งยืนทั้งต้นน�้า กลางน�้า ปลายน�้า

0626-0628

สิ่งแวดล้อม มีเรื่องและประเด็นปฏิรูป จ�านวน 3 เรื่อง ซ่ึงมีการขับเคลื่อนการด�าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที ่
ก�าหนดไว้ ดังนี้ (1) เสริมสร้างระบบบริหารจัดการมลพิษที่แหล่งก�าเนิดให้มีประสิทธิภาพ ได้ด�าเนินโครงการแก้ปัญหา 
การจัดการมลพิษที่แหล่งก�าเนิด ตลอดจนการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้ประกอบการในการผลิตสินค้าและบริการที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม อาทิ โครงการเสริมสร้างเครือข่ายสิ่งแวดล้อม การแก้ไขกฎกระทรวงและมาตรฐานส�าหรับบังคับใช้ 
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารในเรื่องสุขาภิบาลและระบบบ�าบัดน�้าเสีย โครงการจัดท�ามาตรการควบคุม 
การระบายสารอินทรีย์ระเหยจากโรงงาน โครงการยกระดับผู้ประกอบการของเสีย โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโรงงาน
คัดแยกและรีไซเคิลซากผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โครงการสร้างวินัยและการมีส่วนร่วมของคนในชาติมุ่งสู่
การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน การออกมาตรการดีเดย์งดให้ถุงพลาสติก มาตรการส่งเสริมการใช้ถุงพลาสติก
รีไซเคิล และโครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว (2) ปรับปรุงระบบและกลไก 
การเฝ้าระวัง ติดตาม และตรวจสอบมลพิษ ได้ด�าเนินการศึกษาความเหมาะสมของหน่วยงานที่จะเป็นเจ้าภาพหลัก 
ในการด�าเนินงานเกี่ยวกับมลพิษ และได้จัดท�าท�าเนียบการปล่อยมลพิษ รวมถึงโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรม 
ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการกากของ
เสียอุตสาหกรรม และ (3) ผลักดันทุกภาคส่วนให้ร่วมแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้จัดท�า (ร่าง)  
พระราชบัญญัติว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. .... และด�าเนินการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลบัญชี 
ก๊าซเรือนกระจกเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย รวมถึงการพัฒนากฎหมาย 
ระเบียบ มาตรการ นโยบาย และกลไกในการบริหารจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการสร้างแรงจูงใจ 
ภาคเอกชนในการร่วมเป็นผู้ประกอบการสีเขียวเพื่อควบคุมการปล่อยมลพิษ 
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ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม06



0629 - 0636

ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีเรื่องและประเด็นปฏิรูป จ�านวน 8 เรื่อง  
ซึง่มกีารขับเคล่ือนการด�าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ ดังนี้ (1) ปฏิรูประบบและโครงสร้างการจัดท�ารายงาน
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ด�าเนินโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมในจังหวัด และมีแผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลรายงานฯ เชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลรายงานฯ ร่วมกับหน่วยงาน 
ทีเ่กีย่วข้องต่อไป (2) ระบบการประเมินยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้มีการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ใน 2 ประเด็นหลัก ได้แก่ การทดลองน�าแนวทางการประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร ์
ไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาจัดท�าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ผ่านการท�าโครงการน�าร่อง และการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจให้กับทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง (3) ปฏิรูประบบการบริหารจัดการเขตควบคุมมลพิษ อยู่ระหว่าง 
การปรับปรุงแก้ไข (ร่าง) หลักเกณฑ์การประกาศและยกเลิกพ้ืนที่เขตควบคุมมลพิษ และมีการก�าหนดมาตรการและ
แผนงานควบคุม ลด และขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ รวมทั้งวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหามลพิษ และพื้นที่ที่มี
ปัญหามลพิษ (4) ปฏิรูปการผังเมือง ด�าเนินการจัดท�าแผนแม่บทการจัดการส่ิงแวดล้อมชุมชน และด�าเนินโครงการ 
ผลักดันการจัดท�าผังชุมชนเพื่อรักษาพื้นที่สีเขียวในเมืองอุตสาหกรรมยั่งยืน ในด้านการวางผังเมืองระดับชุมชนและ 
ผังพ้ืนที่เฉพาะท้องถ่ิน และได้ด�าเนินโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผังเมืองให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมถึงโครงการวางและจัดท�าผังเมืองรวมเมือง/ชุมชนระดับอ�าเภอ นอกจากนี้ อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ความเป็นไปได้
ในการก�าหนดแนวทางปฏิบัติการน�ามาตรการโอนสิทธิการพัฒนามาใช้บังคับในผังเมืองรวม (5) ปฏิรูปเคร่ืองมือ
เศรษฐศาสตร์เพื่อสิ่งแวดล้อม มีการศึกษาแนวทางการปฏิรูปกองทุนสิ่งแวดล้อมให้มีความเป็นอิสระ และเป็นเครื่องมือ
สนับสนุนการจัดการขยะ น�้าเสีย และของเสียอันตราย นอกจากน้ี ได้มีการด�าเนินโครงการปรับปรุงระบบการออก 
ใบอนุญาตท�าการประมงอิเล็กทรอนิกส์เพื่อช่วยในการควบคุมสมดุลของทรัพยากรสัตว์น�้าผ่านการค�านวณจ�านวนผู้ท�า
ประมง (6) ปฏิรูปองค์กร ระบบแผน ระบบงบประมาณ และเครื่องมือบริหารจัดการ โดยปรับบทบาทหน้าที่และเสริม
ศักยภาพของผู้ว่าราชการจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเกี่ยวกับภารกิจด้านการบริหารจัดการและระบบ
สนับสนุนการท�างานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (7) ระบบยุติธรรมสิ่งแวดล้อม ได้มีการจัดตั้งคณะท�างาน
ร่วมด้านการปฏิรูประบบยุติธรรมสิ่งแวดล้อมให้เป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาระบบกระบวนการยุติธรรมสิ่งแวดล้อม 
อาทิ ระบบสอบสวนทางสิ่งแวดล้อม ระบบการบังคับโทษทางอาญาและการคุมประพฤติทางสิ่งแวดล้อม ระบบการ
บังคับคดีทางสิ่งแวดล้อม รวมถึงการปรับปรุงกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในส่วนสารบัญญัติ และ  
(8) ปฏิรูปกฎหมายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ด�าเนินการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องกับบทบัญญัติและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ สนับสนุนการขับเคลื่อน 
ยุทธศาสตร์ชาติและปฏิรูปประเทศด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ รองรับกับการอนุวัติตามพันธกรณี 
ในความตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก โดยมีกฎหมายที่ประกาศใช้ในช่วงที่ผ่านมา จ�านวน 13 ฉบับ
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ทรัพยากรทางบก
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 1 
ทรพัยากรทางบก ประกอบด้วย ป่าไม้และสตัว์ป่า 
ดิน และแร่ เป็นทรัพยากรพื้นฐานที่ส�าคัญและ
จ�าเป็นต่อการพฒันาประเทศ อย่างไรกด็ ีทีผ่่านมา 
ทรัพยากรเหล ่านี้  ได ้ถูกน�าไปใช ้ประโยชน์
อย่างสิ้นเปลือง ท�าให้เกิดความเส่ือมโทรมและ
ลดลง จนไม่อาจสามารถฟื้นคืนสู่สภาพเดิมได้ 
ประกอบกับนโยบายและแผนในการคุ้มครอง 
รักษาฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางบกให้
ยั่งยืน ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจ 
และสุขภาพอนามัยของประชาชน ยังต้องค�านึง
ถงึความสมดลุระหว่างกนั ซึง่จะเหน็ว่ามกีารลดลง 
อย่างต่อเนื่องของพื้นท่ีป่าไม้จากร้อยละ 43.21 
ของพื้นที่ประเทศในปี 2516 เหลอืร้อยละ 31.68 
ในปี 2562 ในท�านองเดียวกัน ทรัพยากรดิน  
พบว่ามีการใช้ที่ดินไม่สอดคล้องและเหมาะสม
กับศักยภาพของพื้นท่ี คิดเป็นพื้นที่ประมาณ 60 
ล้านไร่ ท�าให้เกดิผลกระทบด้านต่าง ๆ  เช่น ดนิเคม็ 
ดินเสื่อมสภาพ น�้าท่วมขัง เป็นต้น เช่นเดียวกัน
กับทรัพยากรแร่ ท่ีมีการน�ามาใช้เพื่อสร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นปริมาณและมูลค่ามหาศาล  
โดยขาดการควบคุม ก�ากับดูแลด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน 
โดยรอบพื้นที่ ส่งผลให้เกิดข้อพิพาทระหว่างกลุ่มผู้ได้ประโยชน์และเสียประโยชน์มาอย่างต่อเนื่อง 
และเป็นประสบการณ์ที่สร้างเรื่องราวและบทเรียนเชิงลบจากพ้ืนที่หนึ่งสู่พ้ืนที่หนึ่ง ท�าให้การใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรแร่ท่ีมีอยู่ในประเทศอยู่ในภาวะวิกฤต ผู้ได้รับสัมปทานไม่สามารถด�าเนิน
การส�ารวจและสร้างกระบวนการในการท�าความเข้าใจกบัชมุชน ประชาชนในพ้ืนทีท่ี่มส่ีวนได้ส่วนเสยี 
เกิดทัศนคติเชิงลบต่อต้านการท�าเหมืองแร่ได้ ส่งผลให้มีข้อจ�ากัดอย่างมากในการน�าแร่ขึ้นมา 
ใช้ประโยชน์

ด้วยเงื่อนไขข้อจ�ากัดในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางบกดังกล่าว จึงมีความจ�าเป็นที่จะต้อง
ปรับปรุงกลไกการด�าเนินงานขององค์กรภาครัฐ และแก้ไขหรือพัฒนากฎหมาย เพ่ิมโทษผู้กระท�า
ความผิดให้สูงข้ึน สนับสนุนและเอื้อต่อการบริการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน 
ท้องถิ่น เช่น การจัดท�าพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง 
สัตว์ป่า พ.ศ. 2562 เพื่อหยุดยั้งความเสื่อมโทรมลงของทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า และด�าเนินการ
เพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ โดยการฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรม การปลูกป่าเศรษฐกิจ  
และป่าชุมชน แก้ไขปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับการครอบครองที่ดิน ด้วยการจัดที่ดินท�ากิน 

พื้นที่ประเทศไทย 323528699.65 ไร่ 
พื้นที่ป่าไม้ 102488302.19 ไร่ 

ร้อยละพื้นที่ป่าไม ้31.68 
จังหวัดที่ไม่พบพื้นที่ป่าไม ้ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี 

พระนครศรีอยธุยา และอ่างทอง 

ขอบเขตการปกครอง 
พ้ืนท่ีป่าไม้ ปี พ.ศ. 2560 - 2561 
แหล่งน้้า 

แผนที่สภาพพ้ืนที่ป่าไม้ของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2560 - 2561 

ที่มา : กรมป่าไม้
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ให้ชุมชน ซึ่งได้ด�าเนินการแล้ว จ�านวน 40,380 ราย 
50,281 แปลง ร ่วมกับการพัฒนาขยายผลระบบ 
การลาดตระเวนเชิงคุณภาพ จ�านวน 1,044 ชุด ครอบคลุม
พ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์ท่ัวประเทศ และด�าเนนิการทางกฎหมายกบั 
ผู้กระท�าความผิด จ�านวน 121 ราย คิดเป็นมูลค่า 4.7 
ล้านบาท และในส่วนของสัตว์ป่า ได้ด�าเนินการจัดท�าแผน
อนุรักษ์และคุ้มครองสัตว์ป่าหายากใกล้สูญพันธุ์ จ�านวน 
13 ชนิด ได้แก่ กวางผา นกแต้วแล้วท้องด�า ควายป่า 
สมเสร็จ เก้งหม้อ พะยูน เสือโคร่ง วัวแดง ไก่ฟ้าหางลาย
ขวาง จระเข้น�้าจืด เนื้อทราย ละอง-ละมั่ง และนกยูงไทย
การด�าเนินการจัดท�าฐานข้อมูล การบริการประชาชน
ด้านสัตว์ป่า เพื่อเป็นแหล่งความรู้ในการสืบค้นข้อมูล 
ด้านสัตว์ป่าแก่ประชาชน และการวางแผนลดความ 
ขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าและสัตว์ป่าชนิดต่าง ๆ 
ในหลายพื้นที่ ส�าหรับการด�าเนินการปฏิรูปทรัพยากรดิน 
ได้ด�าเนินการจัดท�าแผนการใช้ที่ดินให้สอดคล้องกับ
ศักยภาพของพ้ืนที่และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในระดับ
ต�าบล โดยในปี 2562 ได้มกีารจดัท�าแผนการใช้ท่ีดินระดับ
ต�าบลเพื่อรองรับเกษตร 4.0 จ�านวน 74 ต�าบล และ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการพัฒนาดินเพื่อเตรียมการท�า
เกษตรอินทรีย ์  39,342.26 ไร ่  ฟ ื ้นฟูและป ้องกัน 
การชะล้างพังทลายของดิน จ�านวน 810,482.50 ไร่ 
นอกจากน้ีการด�าเนินงานเพื่อปฏิรูปทรัพยากรแร ่  
ได ้ ให ้ความส�าคัญกับการก�าหนดพื้นท่ีศักยภาพแร ่  
พร้อมกบัการพัฒนาเครือ่งมอืในการก�ากบัดแูล การเสรมิสร้าง 
ศักยภาพของท้องถ่ินและชุมชนในการติดตาม ตรวจสอบ 
คณุภาพสิง่แวดล้อมจากการท�าแร่ ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
ภาคตะวนัตก ภาคใต้ และจดัท�าแนวทางการบรหิารจัดการ 
และรายงานการเผยแพร่ฉบับสมบูรณ์แร่ 4 ชนิด ได้แก่ 
แร่ควอตซ์ แร่โพแทช แร่ทองค�า และหินอุตสาหกรรม 
รวมทั้ งมีการด�าเนินโครงการที่เกี่ยวกับการจัดการแร ่
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่หน้าพระลาน จ.สระบุรี 
เพือ่ป้องกนัแก้ไขปัญหามลพษิทางอากาศไม่ให้ส่งผลกระทบ 
ต่อการด�าเนินชีวิตของประชาชนและชุมชนโดยรอบ
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ทั้งนี้ ยังมีความท้าทายที่ส�าคัญปรากฏในภาคการเกษตร
ซ่ึงมีสัดส่วนการใช้ทรัพยากรที่ดินมากท่ีสุด โดยพบว่า 
การบริหารจัดการเชิง รุกเ พ่ือปรับเปล่ียนกิจกรรม 
การเพาะปลูกพืชให้มีความเหมาะสมกับศักยภาพของ
พื้นที่ยังด�าเนินการได้ในขอบเขตท่ีจ�ากัด เนื่องจาก 
การด�าเนินงานมีความเกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย
หลายฉบับ อาทิ  กฎหมายการผังเมือง กฎหมาย
ชลประทาน และกฎหมายการแบ่งเขตการปกครอง 
นอกจากนี้ ในส่วนการพัฒนาแผนงานโครงการที่ส่งผล 
กระทบต่อทรัพยากรทางบก มีความท้าทายที่ส�าคัญ คือ
การได้รับความเห็นพ้องจากประชาชนในพื้นที่ 

ดังนั้น เพื่อบรรลุเป้าหมายในการสร้างสมดุลระหว่าง 
การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางบก
ของประเทศ จึงจ�าเป็นต้องให้ความส�าคัญกับการสร้าง
การรับรู ้ต ่อเกษตรกรในการใช ้ประโยชน ์ที่ดินให ้
เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ อาทิ การขยายผล 
การรับรู้ต่อโครงการแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการ 
เชิงรุก (Agri-map Online) นอกจากนี้ หน่วยงานภาครัฐ
ควรปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อสร้างกลไกทางการคลัง  
เพ่ือน�าผลตอบแทนที่พึงเกิดขึ้นจากการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรชีวภาพจากป่าไม้และสัตว์ป่า ทรัพยากรแร่ 
และต ้นทุนในการฟ ื ้ นฟูทรัพยากรดินให ้ก ลับมา 
อุดมสมบูรณ์ เข ้ามาผนวกรวมไว ้ในการพิจารณา 
ความคุ้มค่าในการลงทุนของแผนงานโครงการขนาดใหญ่
ที่ท�าให้เกิดการสูญเสียความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร
ดังกล่าว รวมทั้ง ก�าหนดให้น�าผลตอบแทนที่จัดเก็บได้นั้น
ไปด�าเนนิการชดเชยผูไ้ด้รบัผลกระทบ และฟ้ืนฟทูรัพยากร 
ที่เสื่อมโทรมให้สามารถฟื ้นตัว เพื่อสร้างการยอมรับ 
กับผู ้มีส ่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่และท�าให้มีทรัพยากร 
ทางบกที่สมบูรณ์สามารถเป็นปัจจัยสนับสนุนการพัฒนา
ประเทศได้ต่อไป
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การบริหารแผนโครงการที่ส�าคัญตาม
แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรน�้า

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 2 

ประเทศไทยมีปริมาณฝนตกและปริมาณน�้าท่าต่อปีเป็นจ�านวนมาก แต่ยังไม่สามารถน�ามาใช้
ประโยชน์ได้เต็มที่ ประกอบกับต้นทุนที่กักเก็บได้ในแต่ละปีมีความผันผวนตามการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ส่งผลให้ปริมาณน�้าไหลลงเขื่อนขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นโครงสร้างหลักของประเทศ 
มีความแปรปรวนสูงตามไปด้วย โดยพบว่าเขื่อนขนาดใหญ่เพียงอย่างเดียวไม่สามารถสร้างสมดุล
ระหว่างน�้าต้นทุนและความต้องการใช้น�้าได้ จึงจ�าเป็นต้องมีการฟื้นฟูและสร้างอ่างเก็บน�้าขนาดเล็ก 
(แก้มลิง) และด�าเนินการขุดลอกคลอง บึงในระดับพื้นที่ เพื่อให้สามารถช่วยกักเก็บน�้าได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ดี พบว่าการพัฒนาแหล่งน�้าที่ส�าคัญตามยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการทรัพยากรน�้าและการด�าเนินโครงการส�าคัญระดับประเทศในระยะที่ผ่านมา มีความล่าช้า 
ไม่สามารถด�าเนินการได้แล้วเสร็จตามแผน เนื่องจากข้อจ�ากัดในการบูรณาการร่วมกันระหว่าง
หน่วยงาน ท้ังในมิติของภารกิจและกฎหมายท่ีแต่ละหน่วยงานถือปฏิบัติ จึงจ�าเป็นต้องมีการปฏิรูป
กลไกหลักในการขับเคลื่อนแผนงานโครงการด้านน�้าทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติในพื้นที่ 
โดยการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน�้าทั้งระบบที่มีจ�านวนถึง 38 
ฉบับ เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการด้านน�้า การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม การขอใช้พื้นที่ 
เพื่อพัฒนาแหล่งน�้า ตลอดจนการจัดท�างบประมาณด้านน�้าด�าเนินไปได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ 
ก่อให้เกิดความยั่งยืนโดยประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา

การด�าเนินงานส�าคัญท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของประเด็นการบริหารแผนงานโครงการ 
ท่ีส�าคญัตามแผนยทุธศาสตร์การบรหิารทรพัยากรน�า้  ได้แก่ การจดัท�าพระราชบญัญตัทิรพัยากรน�า้ 
พ.ศ. 2561 ซึง่ได้ประกาศในราชกจิจานเุบกษาแล้ว เมือ่วนัที ่28 ธนัวาคม 2561 โดยพระราชบัญญตัิ 
ดังกล่าวนั้นเป็นกฎหมายหลักด้านน�้าของประเทศที่ให้ความส�าคัญกับการบริหารจัดการอุปสงค์และ
อุปทานน�้าทั้งระบบ ครอบคลุมพื้นที่ทั้งในและนอกระบบชลประทานอย่างทั่วถึง นอกจากนี้
ยังมีการด�าเนินการด้านการแก้ไขกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องอีกหลายฉบับเพื่อให้ขับเคลื่อนการบริหาร
จัดการทรัพยากรน�้าและการพัฒนาโครงการที่ส�าคัญมีความก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว อาทิ  
พระราชบัญญัติส ่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2561  
เพื่อปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2561 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและ 
การได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562  
พระราชบญัญตัสิงวนและคุม้ครองสตัว์ป่า พ.ศ. 2562 ซึง่ได้มกีารประกาศในราชกจิจานเุบกษาแล้ว 
ในปี 2562 ที่ผ่านมา เป็นต้น 
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ทั้งนี้ ประเด็นท้าทายท่ีส�าคัญซึ่งจะส่งผลให้การบริหารแผนงานโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน�้ามีความยั่งยืนตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ คือ การมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีเครือข่ายท่ีเก่ียวข้อง 
ในระดับพ้ืนที่ ทุกลุ่มน�้าท่ัวประเทศ ในรูปแบบของคณะกรรมการลุ่มน�้าที่จะต้องเป็นกลไกผลักดันแผนงานโครงการ
พัฒนาลุ ่มน�้าบนพื้นฐานของการมีความเข้าใจบริบทของพื้นที่และค�านึงถึงการอนุรักษ์ รักษา และใช้ประโยชน์ 
จากทรัพยากรน�้าอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อภาคส่วนในพื้นที่ลุ่มน�้าที่รับผิดชอบอย่างยั่งยืน

การด�าเนนิงานในระยะต่อไป เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาทรัพยากรน�้าของประเทศไปสู่การสงวนรักษาและใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืนในระดับพื้นที่ จะต้องให้ความส�าคัญกับการกลั่นกรอง คัดเลือกองค์ประกอบของคณะกรรมการระดับลุ่มน�้า
ที่มีความรู้ความเข้าใจทรัพยากรน�้าในพื้นที่ทั้งระบบลุ่มน�้า และพิจารณาวางแผนการพัฒนาโครงการท่ีส�าคัญตามแผน
ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรน�้าบนกรอบแนวคิดการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ เพ่ือให ้
การพัฒนามีความครอบคลุมมิติการพัฒนาทุกด้านอย่างยั่งยืน 
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การบริหารแผนโครงการที่ส�าคัญ 
ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรน�้า

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 3 

การก� าหนดทิศทางการพัฒนาและ
บ ริ ห า ร ท รั พ ย า ก ร น�้ า ร ะ ดั บ พ้ื น ท่ี 
ในปัจจุบัน พบว่ายังขาดการมีส่วนร่วม
จ ากทุ กภาคส ่ วน  เ ป ็ นผล ให ้ ข าด 
ความเชื่อมโยงและมีการด�าเนินงานที่ 
ทับซ้อนกันของหน่วยงานในระดับพื้นที่
เป็นจ�านวนมาก ท�าให้ปัญหาที่เกิดขึ้น 
ในระดับพื้นที่ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น เช่น 
การบุกรุกล�าน�้า เส้นทางระบายน�้าตาม
ธรรมชาติถูกกีดขวางจากสิ่งปลูกสร้าง 
การเสียสมดุลระหว่างการใช้น�้าผิวดิน
แ ล ะ ใ ต ้ ดิ น  แ ล ะ ก า ร ข า ด ค ว า ม รู  ้
ความเข้าใจในการน�าน�้าข้ึนมาใช้อย่าง 
ถูกวิธี เป็นต้น นอกจากนี้ ยังส่งผลให้การ
ด�าเนินงานด้านการชลประทานเพื่อก่อสร้างอ่างเก็บน�้า ฝายน�้าล้น ระบบส่งน�้า บ่อบาดาล และ
ระบบประปาบาดาล ไม่สามารถด�าเนินการได้อย่างทั่วถึงครอบคลุม จึงจ�าเป็นต้องด�าเนินการ 
โอนภารกิจของหน่วยงานกลางให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดูแลและบ�ารุงรักษา ซ่ึงเมื่อปฏิรูป
แล้วจะท�าให้เกิดความชัดเจนของการแบ่งเขตบริหารจัดการและก�าหนดผู ้รับผิดชอบผ่าน
กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน มีการบูรณาการการท�างานร่วมกันของหน่วยงานในพื้นที่ 
เกิดความชัดเจนด้านการใช้ประโยชน์ท่ีดิน และการจัดรูปท่ีดินท่ีมุ่งเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการบริหารจัดการน�้า

ที่ผ ่านมากระบวนการบริหารจัดการเชิงพ้ืนท่ีได ้ให ้ความส�าคัญกับการด�าเนินงานร่วมกัน 
และการถ่ายโอนภารกิจความรับผิดชอบงานชลประทานขนาดเล็ก และการบริหารการใช้ประโยชน์
ที่ดินและสมดุลการใช้น�้าผิวดินและใต้ดิน เพื่อผลักดันให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และปรับขอบเขต/
ขนาดความรับผิดชอบของท้องถ่ินในการดูแลบ�ารุงรักษางานชลประทานขนาดเล็กตาม 
ขีดความสามารถด้านก�าลังคนและองค์ความรู้ของบุคลากรที่มีอยู่ โดยมีการด�าเนินโครงการอนุรักษ์
ฟื้นฟูบึงหนองไทรและหนองตะไก้ จ.นครราชสีมา แล้วเสร็จ และส่งมอบให้ท้องถ่ินดูแลรักษา
เพื่อน�าไปใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรและอุปโภคบริโภคต่อไป ซึ่งมีผู้ได้รับประโยชน์จากการด�าเนิน
โครงการจ�านวน 735 ครัวเรือน พื้นที่เกษตรได้รับประโยชน์ 500 ไร่ ปริมาณความจุเก็บกัก 
495,200 ลบ.ม. ส�าหรับการด�าเนินงานด้านการถ่ายโอนภารกิจและความรับผิดชอบให้แก่ท้องถิ่น 
อยู่ระหว่างการแก้ไขปัญหาในการถ่ายโอนภารกิจให้เป็นไปตามสภาพข้อเท็จจริง และเน้นในส่วน
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ของการเพิ่มสัดส่วนรายได้ขององค์กรปกครองท้องถิ่น
ตามพระราชบัญญัติก�าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย 
อ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
ขณะที่การปรับสมดุลการใช้น�้าท้ังผิวดินและใต้ดิน อยู่ใน
กระบวนการพัฒนาและบริหารจัดการน�้ าบาดาล 
เชิงลุ ่มน�้าและพื้นที่แบบบูรณาการ โดยมีแผนงาน 
โครงการจัดหาและพัฒนาแหล่งน�้าบาดาลให้กับโรงเรียน
ทั่วประเทศ ปัจจุบันสามารถเพ่ิมปริมาณน�้าต ้นทุน
ส�าหรับการบริโภคได้ 21.98 ลบ.ม./ปี ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ 90,800 ครัวเรือน ในขณะที่การเพิ่มน�้าต้นทุน
ให้กับระบบประปาหมู ่บ้าน สามารถด�าเนินงานเพิ่ม 
น�้าต้นทุนได้ 1,854 แห่ง ในปี 2562 ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ 268,100 ครัวเรือน ในส่วนของการบริหาร
จัดการพื้นที่น�้าท่วมตามฤดูกาล ได้มีการด�าเนินการ 
ปรบัเปลีย่นระบบการปลกูข้าวให้เหมาะสมกบัพืน้ที ่(13 ทุง่) 
โดยจัดสรรเมล็ดพันธุ์ข้าวให้กับเกษตรกรในพื้นท่ี จ�านวน 
1.421 ล้านไร่ เมล็ดพันธุ์จ�านวน 7,075 ตัน และปล่อย
พันธุ์สัตว์น�้าลงสู ่พื้นที่ลุ ่มต�่า ลุ ่มน�้าเจ้าพระยาตอนบน 
เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้จากการประมงระหว่างช่วงเวลา
รับน�้าในรอบปี โดยปี 2562 ได้ด�าเนินกิจกรรมปล่อยปลา 
และพัฒนาแหล่งน�้าในไร่นานอกเขตชลประทานจ�านวน 
8,292 บ่อ

อย่างไรก็ตาม ความท้าทายท่ีส�าคัญในการด�าเนินงาน 
ด ้านการบริหารจัดการเชิง พ้ืนท่ี คือ ความพร ้อม 
ของประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง 
ขีดความสามารถเชิงเทคนิคและศักยภาพในการบริหาร
จัดการแผนงาน โครงการที่จะถูกถ่ายโอนลงมายังพื้นที่
รับผิดชอบของบุคลากรในแต่ละพื้นที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

ดั งนั้น  การบริหารเชิง พ้ืนที่ ในระยะต ่อไปต ้องให ้
ความส�าคญักบัการเสรมิสร้างความเข้มแขง็ของประชาชน 
ในพื้นที่ และการบริหารจัดการขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับขนาดความรับผิดชอบ เพื่อให้
ภารกิจและโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีได้รับการถ่ายโอนมาจาก
หน่วยงานส่วนกลางได้รับการบ�ารุงรักษา ดูแล และ 
ใช้ประโยชน์ร่วมกันในระดับพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นธรรมกับทุกภาคส่วน นอกจากนี้ หน่วยงานภาค
รัฐส่วนกลางต้องถ่ายทอดองค์ความรู้ทางเทคนิคและวิธี
การด�าเนินการให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ  
เพื่อยกระดับความสามารถในการพ่ึงพาตนเองและ
บริหารจัดการเชิงพื้นที่ในระยะยาวต่อไป
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ระบบเส้นทางน�้า 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 4 
ระบบเส้นทางน�้า มีความส�าคัญอย่างยิ่ง 
ต ่อการด�ารงชีวิตของมนุษย์ ทั้งในแง่ของ 
การกระจายน�้ า ซ่ึ ง เป ็นต ้ นทุ นส� าหรั บ 
การอุปโภค บริโภค โดยเฉพาะส�าหรับ
การเกษตรกรรม การระบายน�า้และการป้องกนั 
การเกิดน�้าท่วมและอุทกภัย การเป็นเส้นทาง
คมนาคมเพื่อการสัญจรทางน�้า และยังเป็น
แหล่งผลติพลงังานทดแทน ในอดตีประเทศไทย 
มีระบบเส้นทางน�้าต่อเนื่องตั้งแต่ต้นน�้าจนถึง
แหล่งรับน�้า แต่เนื่องจากการลดลงของพ้ืนท่ี
ป่าไม้ การเกิดพื้นที่เพื่อการเพาะปลูกมากข้ึน 
ท�าให้มีตะกอนไหลจากพื้นท่ีลุ ่มน�้ามาตาม
เส้นทางน�้ามากขึ้นเป็นเหตุท�าให้เส้นทางน�้า
ตื้นเขิน อีกทั้งมีการบุกรุกพื้นที่เส้นทางน�้า 
ตลอดจนการพัฒนาโครงการหรือระบบ
โครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ทั้งของภาครัฐและ
เอกชนทีส่่งผลกระทบต่อเส้นทางน�า้ ท�าให้ระบบ
เส้นทางน�้าเสื่อมสภาพ ทรุดโทรมและขีดความสามารถของทางน�้าลดลงอย่างต่อเนื่องจนท�าให้
เส ้นทางน�้าบางแห่งไม่มีน�้าในช่วงฤดูแล้ง ขณะที่เส้นทางน�้าบางแห่งมีน�้าล้นตล่ิง จนเกิดปัญหา 
น�้าท่วมและอุทกภัยในช่วงฤดูฝนเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางสัญจรไปมาระหว่างพื้นที่ ซึ่งปัญหา 
ดังกล่าวมีแนวโน้มของความถี่และทวีความรุนแรงเพ่ิมข้ึน ด้วยเหตุน้ี จึงต้องมีการปรับปรุง 
การจัดการระบบเส้นทางน�้าเพื่อจัดล�าดับความส�าคัญของเส้นทางน�้าและก�าหนดความรับผิดชอบ
ของหน่วยงานในการดูแลรักษาที่มีความเหมาะสมต่อไป

การด�าเนินการที่ผ่านมา ได้มีการวางแผนออกแบบทางน�้าและระบบแผนที่เส้นทางน�้า ผังระบบ
ระบายน�า้ควบคูก่บัผงัการใช้ประโยชน์ท่ีดิน และการก�าหนดเกณฑ์ทีจ่ะน�ามาใช้ในการออกแบบขนาด 
องค์ประกอบของระบบเส้นทางน�้าที่ เป ็นมาตรฐานเดียวกัน โดยได้ด�าเนินโครงการศึกษา 
และพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบแหล่งน�้าธรรมชาติอย่างเหมาะสมและ
ยั่งยืน มุ่งเน้นการจัดท�าแผนที่ทางอุทกศาสตร์ และจัดท�าแผนที่ผังกรอบความคิดในแต่ละลุ่มน�้า
สาขาทั้ง 254 สาขา ให้สามารถเห็นถึงกรอบความคิดในการพัฒนาและการบริหารจัดการของแม่น�้า 
ล�าห้วย คลอง หนอง บึง แหล่งน�้าธรรมชาติ และเพื่อให้การจัดระบบเส้นทางน�้าตามธรรมชาติ 
มีความเหมาะสม ชัดเจน มีการก�าหนดล�าดับศักด์ิ และขนาดของทางน�้าท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
รวมทั้งค�านึงถึงมาตรการใช้สิ่งก่อสร้างที่อาจส่งผลกระทบต่อเส้นทางน�้า ท�าให้ระบบเส้นทางน�้า
เสื่อมโทรมได้

ที่มา :  สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�้า (องค์การมหาชน)
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ทั้งนี้ ความท้าทายในการด�าเนินงาน เพื่อสร้างให้ระบบเส้นทางน�้ามีความยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ คือ ความครอบคลุม
ของการศกึษาและบริหารจดัการเกีย่วกบัการก�าหนดล�าดบัศักย์ของพืน้ทีลุ่ม่น�า้ และการเสือ่มสภาพของระบบเส้นทางน�า้ 
จากการพัฒนาในด ้านอื่น ๆ อาทิ การคมนาคม การท�าพื้นที่การเกษตร การตัดไม ้ท�าลายป ่าต ้นน�้ า  
ซึ่งเป็นสาเหตุของการชะล้างหน้าดิน และเป็นตะกอนทับถมแหล่งน�้าและทางน�้า ส่งผลให้ธรรมชาติแปรปรวน  
เกิดภาวะไม่สมดุล ดังนั้น เพื่อให้เกิดการบังคับใช้ และเกิดผลเป็นรูปธรรม ปัจจุบันจึงมีการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับระบบเส้นทางน�้า ได้แก่ พระราชบัญญัติทรัพยากรน�้า พ.ศ. 2561 ได้นิยามเรื่องผังน�้าและเส้นทางน�้าไว้ชัดเจน อีกทั้ง
ก�าหนดให้คณะกรรมการทรัพยากรน�้าแห่งชาติและส�านักงานทรัพยากรน�้าแห่งชาติจัดท�าและประกาศใช้ผังน�้า 
ในราชกิจจานุเบกษา เพื่อประโยชน์ในการจัดท�าผังเมืองรวมตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 และการดูแล
รักษาเส้นทางน�้าไม่ก่อให้เกิดการเบี่ยงเบนทางน�้าหรือกระแสน�้า หรือกีดขวางการไหลของน�้าในระบบทางน�้า และ 
พระราชบัญญัติทรัพยากรน�้าแห่งชาติ พ.ศ. 2561 มาตรา 103 ยังระบุไว้อีกว่าในวาระเริ่มแรก ให้ส�านักงานทรัพยากร
น�้าแห่งชาติ จัดท�าผังน�้าและรายการประกอบผังน�้าเสนอคณะกรรมการทรัพยากรน�้าแห่งชาติ เพ่ือพิจารณาภายใน 
สองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัติใช้บังคับ

ดังนั้น การด�าเนินงานเพื่อให้ระบบเส้นทางน�้ามีประสิทธิภาพ ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะ 
หน่วยงานในระดับพื้นท่ีเข้ามาร่วมศึกษาและวางแผนการด�าเนินการร่วมกันเพื่อส�ารวจพื้นที่เส้นทางน�้าตามแหล่งน�้า
ธรรมชาติ และแหล่งน�้าตามลุ่มน�้าท่ีส�าคัญ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนา
พื้นที่ควรให้ความส�าคัญกับการออกแบบและด�าเนินโครงการพัฒนาที่ไม ่ส ่งผลกระทบกับระบบเส้นทางน�้า  
เพื่อให้มีความยั่งยืนของระบบเส้นทางน�้าและส่งเสริมให้เกิดการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
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ระบบขยายผลแบบอย่างความส�าเร็จ 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 5 
ป ัจจุ บันการบริหารจัดการน�้ า ในบางพื้นที่ 
ประสบผลส�า เร็ จ  ขณะท่ีในหลายพื้นที่ ยั ง 
ขาดความสมดุล ไม่มีความสอดคล้องกันระหว่าง
ต้นทนุน�า้ทีมี่อยูแ่ละปรมิาณน�า้ทีถ่กูใช้ไป ส่งผลให้ 
เกิดปัญหาน�้าท่วม น�้าแล้งซ�้าซากในทุก ๆ ปี  
จึงจ�าเป็นต้องด�าเนินการขยายผลด้านการบริหาร
จัดการน�้าและดูแลรักษาอย่างมีส่วนร่วมและ
ยั่งยืนที่ประสบผลส�าเร็จ โดยให้ชุมชนและ
ประชาชนในพื้นที่ใช ้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นเครื่องมือบริหารจัดการข้อมูล 
เพื่อไปสู่แผนพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากร
ร่วมกนัแบบเป็นหุน้ส่วน ซึง่หากสามารถด�าเนนิการ 
ปฏิรูปได้ส�าเร็จจะส่งผลให้เกิดการบริหารจัดการ
น�้าทั้งในแนวดิ่งและแนวราบ มีการใช้ประโยชน์
จากผิวน�้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพในทุกพื้นที่ 
เกิดการขยายผลจากต ้นแบบความส�า เ ร็จ 
สู่การบริหารจัดการน�้าอย่างยั่งยืน

การพัฒนาชุมชนแม ่ข ่ ายด ้ านการจัดการ
ทรัพยากรน�้า ได ้มีการด�าเนินงานมาตั้ งแต ่
ปี 2552 ปัจจุบันมีชุมชนแม่ข่ายทั้งสิ้น 15 ชุมชน
ที่สามารถน�าผลงานวิจัยมาประยุกต์ใช้ ในการบริหารจัดการทรัพยากรน�้าชุมชน เกิดตัวอย่าง 
งานวจิยัท่ีใช้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสนบัสนนุการวางแผนและบริหารจัดการทรัพยากรน�า้ชมุชน 
เพื่อเพิ่มผลผลิตและเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจชุมชนในพื้นท่ีชุมชนแม่ข่ายและชุมชนเครือข่าย น�าไปสู่ 
การบริหารจัดการด้านทรัพยากรน�้าและการเกษตรได้ด้วยตนเอง ทั้งในสภาวะปกติ สภาวะวิกฤต 
และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ ผลการด�าเนินงานโครงการ 
นับตั้งแต่ ปี 2555 ถึงปี 2561 สามารถขยายผลสู่ 1,573 หมู่บ้าน เกิดพ้ืนที่ตัวอย่างความส�าเร็จ 
เป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน�้าชุมชนตามแนวพระราชด�าริ 19 แห่ง เกิดตัวอย่างด�าเนินงาน
ทฤษฎีใหม่ 243 ครัวเรือน ครอบคลุมพื้นที่ 2,429 ไร่ โดยในปี 2562 สสน. มีแผนการด�าเนินงาน 
ที่จะขยายผลการด�าเนินงานไปยังพื้นที่เป้าหมายอีก 10 ชุมชนส�าหรับการด�าเนินงานด้านการใช้
ประโยชน์จากพื้นที่ผิวน�้าในอ่างน�้าขนาดเล็กเพ่ือพัฒนาระบบโซล่าเซลล์สูบน�้าแบบติดต้ังลอยน�้า 
จะเป็นการถอดบทเรยีนการด�าเนนิงานจากชุมชนดงขีเ้หล็ก อ.เมอืง จ.ปราจีนบรีุ และชมุชนหนองโน 
อ.แก่งคร้อ จ.ชัยภูม ิซึง่ประสบความส�าเรจ็ในการลดค่าใช้จ่ายจากการสบูน�า้เพือ่น�ามาขยายผลต่อไป 

ที่มา :  สถาบนัสารสนเทศทรัพยากรน�า้ (องค์การมหาชน)
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ทั้งนี้ การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน�้าท่ีผ่านมา มักด�าเนินการด้วยความเร่งรีบเพื่อสนองตอบนโยบายและปัญหา
เฉพาะหน้าเป็นหลัก จึงอาจท�าให้การวิเคราะห์จัดการปัญหาต่าง ๆ ขาดความสมบูรณ์ไม่ครบถ้วนทุกมิติ ดังนั้น  
ความท้าทายท่ีส�าคัญ คือ การวิเคราะห์ปัญหาของพื้นที่ สภาพภูมิสังคม และความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเข้าใจในเรื่องของสิทธิชุมชนเพื่อสร้างความร่วมมือ และลดความขัดแย้งจากชุมชน 

ดังนั้น เพื่อให้การด�าเนินงานสามารถบรรลุเป้าหมายสามารถขยายผลแบบอย่างความส�าเร็จได้ หน่วยงานภาครัฐ 
ที่เก่ียวข้องจะต้องส่งเสริมให้ชุมชนเป็นภาคส่วนหลักในการก�าหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาทรัพยากรน�้า 
ในพื้นที่ตนเอง โดยอาศัยองค์ความรู้จากหน่วยงานสนับสนุน เพื่อน�ามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทและความต้องการ
ของชุมชน การวางแผนและบริหารจัดการทรัพยากรน�้าชุมชนโดยใช้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาช่วย
สนับสนุนการตัดสินใจ เพ่ือขยายผลแบบอย่างความส�าเร็จให้แก่ชุมชนต่าง ๆ ในการคิด ตัดสินใจเพ่ือประโยชน์ของ
ชุมชนเองบนหลักฐานข้อเท็จจริงที่เป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์
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ความรู้ เทคโนโลยีและทรัพยากรมนุษย์
เพ่ือการบริหารจัดการน�้า

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 6 

ต้นทุนน�้าหรือปริมาณน�้าฝนท่ีตกในแต่ละพื้นที่ประเทศไทยในระยะที่ผ่านมา มีความแปรปรวน 
ทั้งในเชิงปริมาณและความถี่ ส่งผลให้การคาดการณ์ปริมาณน�้าเพ่ือประกอบการตัดสินใจด�าเนิน
กิจกรรมทางการเกษตรและบริหารจัดการน�้ามีความซับซ้อนทั้งในเชิงพื้นที่และเวลา จึงจ�าเป็น 
ต ้องมีการสร้างองค์ความรู ้และบ่มเพาะบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในหลากหลายสาขา  
เช่น ผู้เช่ียวชาญด้านผังเมือง นักเศรษฐศาสตร์ นักคณิตศาสตร์ เป็นต้น เพ่ือติดตามและวิเคราะห์
ข้อมูลได้ทันต่อสถานการณ์ท้ังในเชิงภาพรวมของประเทศและในระดับพื้นที่ย่อย ในลักษณะ 
ของศูนย์ปฏิบัติการ นอกจากนี้ การบริหารจัดการน�้าของพื้นที่ต่าง ๆ ในปัจจุบันยังมีข้อจ�ากัด 
ในการน�าเทคโนโลยีเข้ามาใช้งานเพื่อบริหารข้อมูลอย่างเหมาะสม ท�าให้ข้อมูลมีการกระจัดกระจาย 
ซ�้าซ้อน จึงจ�าเป็นต้องปฏิรูปความรู้ เทคโนโลยีและทรัพยากรมนุษย์เพื่อการบริหารจัดการน�้า 
ด้วยการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลน�้าระดับจังหวัด เพ่ือประสานและรวบรวมข้อมูลให้เท่าทันต่อสถานการณ์
น�้าในอนาคต 

การด�าเนินการที่ผ่านมา หลายหน่วยงานได้พัฒนาระบบสารสนเทศสมัยใหม่ เพ่ือบริหารจัดการน�้า 
อาทิ กรมชลประทาน พัฒนาระบบปฏิบัติการน�้าอัจฉริยะ กรมทรัพยากรน�้า พัฒนาระบบ 
ศูนย์ป้องกันวิกฤตน�้า กรมทรัพยากรน�้าบาดาล พัฒนาระบบศูนย์นาคราช กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยโดยศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ฯลฯ ส�าหรับติดตามรวบรวมข้อมูลสภาพภูมิอากาศ 
สภาพน�้าในแม่น�้า วิเคราะห์และบริหารจัดการตามภารกิจของหน่วยงาน แต่ด้วยเทคโนโลยี 
ที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ประกอบกับปริมาณข้อมูลด้านทรัพยากรน�้าปัจจุบันมีปริมาณมากขึ้นและ
ยังไม่ถูกน�ามาใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทาง 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยจัดการอย่างจริงจัง การผลักดันให้เกิดการใช้และเข้าถึง
เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการน�้าให้ทันต่อสถานการณ์ ดังนั้น การน�า
เทคโนโลยี Cloud เข้ามาช่วยในการจัดเก็บข้อมูล น�าเทคโนโลยีระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ เข้ามา
ช่วยในการวิเคราะห์สถานการณ์น�้า รวมถึงการคาดการณ์ในระยะยาวพร้อมกับยกระดับองค์ความรู้ 
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรให้สามารถใช้เทคโนโลย ี
เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน�้าในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังน้ัน เพ่ือเป็นจุดเร่ิมต้นแนวทาง
การบริหารจัดการน�้าในอนาคต จึงเกิดความร่วมมือระหว่างส�านักทรัพยากรน�้าแห่งชาติกับสถาบัน
สารสนเทศทรัพยากรน�้า (องค์การมหาชน) (สสน.) ในการบูรณาการข้อมูลน�้าและภูมิอากาศ  
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาให้เป็นระบบ “คลังข้อมูลน�้าแห่งชาติ” เพื่อเป็นการน�าร่อง 
โดยความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน และหน่วยงานระดบัท้องถิน่ในการเตรยีมการ 
และร่วมกันจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน�้าระดับจังหวัดเพ่ือประสานและรวบรวมข้อมูลให้เท่าทัน 
ต่อสถานการณ์น�้าในอนาคต  
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อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของศูนย์บริหารจัดการน�า้ระดับจังหวัด นอกเหนือจากความพร้อมของอุปกรณ์
และเครือข่ายในการเชื่อมโยงข้อมูลที่มีประสิทธิภาพแล้ว บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในฐานะผู้ดูแลบริหาร
จัดการจัดเก็บข้อมูล จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบบริหารจัดการน�้าในพื้นที่ ทั้งในมิติด้านอุปสงค์และ
อุปทานน�้า รวมถึงระเบียบวิธีในการรายงานข้อมูลเข้าสู่ระบบของ สสน. นอกจากนี้ การท่ีพ้ืนท่ีจะสามารถฉายภาพ 
การพัฒนาน�้าทั้งระบบในพื้นที่ได้จะต้องมีการเชื่อมโยงข้อมูลของพ้ืนท่ีในระบบชลประทานและข้อมูลนอกระบบ
ชลประทาน 

ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐส่วนกลางควรร่วมกันเตรียมความพร้อมบุคลากรในระดับพื้นที่ โดยเฉพาะในองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดให้มีขีดความสามารถและความพร้อมในเชิงเทคนิคและการบริหารจัดการเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับ 
เครือข่ายการจัดเก็บข้อมูลของหน่วยงานอื่น ๆ ในระดับพื้นที่/จังหวัด และสามารถขับเคลื่อนการด�าเนินงานของ 
ศูนย์บริหารจัดการน�้าระดับจังหวัดให้สามารถส่งมอบข้อมูลด้านน�้าในขอบเขตความรับผิดชอบได้อย่างถูกต้องแม่นย�า  
จึงเป็นประเด็นที่ต้องเตรียมพร้อมรองรับการปฏิรูปในประเด็นดังกล่าวอย่างเร่งด่วน
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การบริหารจัดการเขตทรัพยากร 
ทางทะเลและชายฝ่ังรายจังหวัด

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 7 

ประเทศไทยมผีนืแผ่นดนิประมาณ 500,000 ตารางกโิลเมตร มผีนืน�า้ประมาณ 300,000 ตารางกโิลเมตร 
ซึ่งมีสภาพเป็นทั้งน่านน�้าภายใน ทะเลอาณาเขต เขตต่อเนื่อง และเขตเศรษฐกิจจ�าเพาะ โดยข้อมูล
ปี 2561 ประเทศไทยมีความยาวชายฝั่งทะเลประมาณ 3,151 กิโลเมตร และมีจังหวัดที่มีขอบเขต
ติดทะเล 23 จังหวัด แบ่งเป็นทะเลฝั่งตะวันตก ได้แก่ ทะเลอันดามัน รวมไปถึงช่องแคบมะละกา  
6 จังหวัด และทะเลฝั่งตะวันออก ได้แก่ ทะเลฝั่งอ่าวไทย 17 จังหวัด แต่ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มี
แผนที่การใช้ประโยชน์ทางทะเลของชาติ ท�าให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมองเห็นภาพรวมของทะเล
ไทยไม่ชัดเจน ดังนั้น การจัดท�าแผนที่การใช้ประโยชน์ทางทะเล และการวางแผนเชิงพื้นที่ทางทะเล
ของไทย จึงมีความจ�าเป็นที่จะต้องเร่งด�าเนินการจัดท�าแผนที่ภาพรวมของประเทศและแผนที่
เฉพาะที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน�าไปใช้ในภารกิจที่รับผิดชอบต่อไป 
และเพื่อการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล โดยการสร้างความสมดุลของทรัพยากรและ      
สิ่งแวดล้อมทางทะเล ให้เป็นฐานที่มั่นคงในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของไทยให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง 
และมีอยู่อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

ที่มา : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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การด�าเนินการที่ผ่านมา หน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้องได้ผลักดันการก�าหนดเขตจังหวัดทางทะเลของประเทศให้มี
มาตรฐานเดียวกัน โดยอยู่ในระหว่างด�าเนินงานพิจารณา (ร่าง) แผนที่เขตจังหวัดทางทะเลรายจังหวัด ทั้งนี้ ยังมี 4 คู่
จังหวัดท่ีอยู ่ระหว่างการตกลงเรื่องเขตจังหวัดทางทะเลท่ีเป็นประโยชน์ร่วมกันโดยหากการด�าเนินงานบรรลุผล 
จนกระทั่งได้ข้อยุติของทุกคู่จังหวัดแล้ว จะสามารถน�าเขตแผนที่เขตทางทะเลรายจังหวัดไปบรรจุไว้ในบัญชีแนบท้าย
กฎหมายเพื่อด�าเนินการประกาศใช้ต่อไป

ทั้งนี้ แม้ว่าจะมีการผลักดันการก�าหนดเขตจังหวัดทางทะเลของประเทศให้มีมาตรฐานเดียวกันแล้ว แต่จังหวัดยังคง
สามารถก�าหนดพื้นท่ีคุ้มครองทางทะเลได้หลายประเภทตามเป้าประสงค์ของแต่ละพ้ืนที่ ดังนั้น ประเด็นท้าทายที่
ส�าคัญ คือ การก�าหนดกิจกรรมการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ให้มีความชัดเจน เพื่อลดความทับซ้อนและความสับสน
ของหน่วยงานปฏิบัติและผู้ใช้ประโยชน์จากทะเล เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการบริหารจัดการเขตทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งรายจังหวัดที่ชัดเจนต่อไป

ดังนั้น ในการด�าเนินงานในระยะต่อไป หน่วยงานภาครัฐจ�าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะ
กระบวนการมีส่วนร่วมจากประชาชนในพ้ืนที่ เพื่อจัดท�า (ร่าง) แผนที่เขตจังหวัดทางทะเลรายจังหวัดให้แล้วเสร็จ  
และก�าหนดพื้นท่ีคุ ้มครองทางทะเลท่ีมีลักษณะการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ที่ชัดเจน และเห็นชอบร่วมกัน  
เพื่อเป็นมาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้คงความสมบูรณ์มากข้ึน ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการ
พื้นที่คุ้มครองทางทะเลอย่างมีประสิทธิภาพและประชาชนได้รับผลประโยชน์สูงสุดอย่างยั่งยืน
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0608

การปรับสมดุลโครงสร้างองค์กร 
ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 8 

การรักษาผลประโยชน ์ของชาติทางทะเล  
มีความเกี่ยวข้องกับภาคส่วนราชการในระดับ
นโยบายและหน่วยด�าเนินการระดับปฏิบัติ 
เป็นจ�านวนมาก อาทิ กองทัพเรือ กรมเจ้าท่า 
กรมศุลกากร กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝ่ัง กรมอทุยานแห่งชาต ิสตัว์ป่า และพนัธุพื์ช 
กรมประมง กองบังคับการต�ารวจน�้า โดยพบว่า 
แต่ละหน่วยงานต่างมีกฎหมายเพื่อควบคุม
ก�ากับและสอดส่องการด�าเนินงานให้เป็นไปตาม
บทบาทภารกิ จของตน เอง  จึ ง ส ่ ง ผล ให  ้
การด�าเนินงานเพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติ
ทางทะเล ขาดเอกภาพและไม่สามารถขับเคลื่อน
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงจ�าเป็นที่จะต้อง 
มีการบัญญัติกฎหมายเพื่อให้เกิดหน่วยงานทั้ง
ระดับนโยบาย หน่วยปฏิบัติ หน่วยงานจัดการ 
ความรู ้ที่มีการบูรณาการการปฏิบัติงานของ 
ส่วนราชการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและ 
ลดป ัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานร่วมกัน  
ลดความซ�า้ซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรทางราชการทั้งองค์วัตถุและองค์บุคคล 
ที่คุ้มค่าบนพื้นฐานของฐานความรู้และวิทยาการที่ได้รับการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง 

การด�าเนนิการที่ผ่านมา ได้ตราพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. 2562 
โดยประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 และมีวัตถุประสงค์เพื่อบังคับใช้ใน
เขตทางทะเลของประเทศไทย พร้อมท้ังจัดต้ังหน่วยงานรับผิดชอบในการประสานการปฏิบัติงาน
และการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลอย่างมีเอกภาพและบูรณาการ ซึ่งปัจจุบันได้มี 
การจัดตั้งศูนย์อ�านวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) เป็นหน่วยงานหลัก 
ในการด�าเนินการตามกฎหมายข้างต้น 
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การปรับสมดุลโครงสร้างองค์กร 
ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

0608

ความท้าทายของการด�าเนินงานด้านการปรับสมดุลโครงสร้างองค์กรในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  
ภายหลังจากพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. 2562 ได้ใช้เป็นกฎหมายหลัก 
ด้านการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล คือ การเร่งสร้างการรับรู้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงภาคเอกชน 
และภาคประชาชนเกี่ยวกับสาระส�าคัญของตัวบทและมาตรการภายใต้พระราชบัญญัติดังกล่าว เพื่อให้ภาคี 
ที่เกี่ยวข้องสามารถด�าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ทางทะเลได้อย่างสอดคล้องกับหลักการของกฎหมาย 
นอกจากนี้ พระราชบัญญัติฯ ยังจ�าเป็นต้องด�าเนินการจัดท�าอนุบัญญัติเพื่อให้การขับเคลื่อนการรักษาผลประโยชน ์
ของชาติทางทะเลมีความพร้อมในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางทะเล 
ตลอดจนอ�านวยการและประสานงานในการจัดการกับภัยคุกคามและปัญหาความมั่นคงทางทะเลได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพต่อไป 

ดังนั้น ศรชล. ในฐานะหน่วยงานหลักตามกฎหมายดังกล่าวควรร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเร่งผลักดันการปรับสมดุล
โครงสร้างองค์กรในการรักษาผลประโยชน์ของชาติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก�าหนดไว้ได้อย่างสมบูรณ์ และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนที่เกี่ยวข้องได้รับทราบรายละเอียดของกฎหมาย พร้อมทั้งด�าเนินการควบคุมก�ากับและ
ติดตามการบังคับใช้กฎหมายให้สามารถบรรลุผลท่ีต้องการ ยิ่งไปกว่านั้นการปรับปรุงกฎหมายให้มีความทันสมัย 
เท่าทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงหลักของประเทศและโลกท่ีมีความซับซ้อนตลอดจนผลกระทบต่อการรักษา 
ผลประโยชน์ของชาติ ยังเป็นสิ่งที่ต้องให้ความส�าคัญอย่างต่อเนื่อง

ที่มา : กองประชาสัมพันธ์ ส�านักงานเลขานุการกองทัพเรือ
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0609

การบริหารจัดการขยะในทะเลและชายฝ่ัง
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 9 

ขยะมูลฝอยในทะเลและชายฝั่งได้สร้างปัญหาให้แก่ประเทศไทยเป็นวงกว้าง ส่งผลกระทบต่อระบบ
นิเวศทางทะเล สัตว์ทะเล การประมง และการท่องเที่ยว รวมถึงท�าให้คุณภาพน�้าทะเลเสื่อมโทรมลง 
โดยข้อมูลปี 2557 ประเทศไทยมีปริมาณขยะมูลฝอยรวม 26.77 ล้านตันต่อปี โดยได้รับการก�าจัด
อย่างถูกต้องเพียง 7.2 ล้านตัน หรือร้อยละ 27 และเป็นขยะมูลฝอยที่ถูกน�ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่
ที่ 5.1 ล้านตัน หรือร้อยละ 19 คงเหลือขยะมูลฝอยที่ไม่ได้น�าไปก�าจัดอย่างถูกต้อง และที่ตกค้าง 
อยูใ่นพืน้ที ่จ�านวน 6.9 ล้านตนั และ 7.6 ล้านตนั ตามล�าดบั โดยขยะมลูฝอยดงักล่าวส่วนหนึง่จะถกู 
ปล่อยลงแหล่งน�้าและลงสู่ท้องทะเล โดยในปี 2560 มีปริมาณขยะมูลฝอยในจังหวัดชายทะเล 23 
จังหวัด รวม 11.47 ล้านตัน ซ่ึงจากปริมาณขยะดังกล่าว สามารถจ�าแนกชนิดของขยะทะเลที่พบ
มากที่สุดในประเทศไทย 10 อันดับ ดังนี้ ถุงพลาสติกร้อยละ 24.72 ขวดเครื่องดื่ม (พลาสติก)  
ร้อยละ 17.51 ขวดเคร่ืองดืม่ (แก้ว) ร้อยละ 15.72 ถ้วย/จาน (โฟม) ร้อยละ 8.29 เชอืก ร้อยละ 7.00 
หลอด/ที่คนเครื่องดื่ม ร้อยละ 6.71 ขวดน�้าดื่ม (พลาสติก) ร้อยละ 5.82 กระป๋องเครื่องดื่ม ร้อยละ 
5.32 กล่องอาหาร (โฟม) ร้อยละ 4.54 และฝาจุกขวด (พลาสติก) ร้อยละ 4.37 จากข้อมูลดังกล่าว
สะท้อนว่า ประเทศไทยยังขาดการจัดการขยะอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ จึงมีความจ�าเป็น 
เร่งด่วนที่จะต้องด�าเนินการปฏิรูปด้านการบริหารจัดการขยะในทะเลและชายฝั่งอย่างเป็นรูปธรรม

ข้อมูลปริมาณขยะในประเทศไทย (ปีงบประมาณ 2560)
โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ขวดเครื่องดื่ม (พลาสติก) 17.51%, 7K

ขวดเครื่องดื่ม (แก้ว) 15.72%, 6.3K

ถ้วย/จาน (โฟม) 8.29%, 3.3K

เชือก (1 เมตร=1ชิ้น) 7.00%, 2.8K

ถุงพลาสติกอื่นๆ 24.72%, 9.9K

ฝาจุกขวด (พลาสติก) 4.37%, 1.7K

กล่องอาหาร (โฟม) 4.54%, 1.8K

กระป๋องเครื่องดื่ม 5.32%, 2.1K

ขวดน�้าดื่ม (พลาสติก) 5.82%, 2.3Kหลอด/ที่คนเครื่องดื่ม 6.71%, 2.7K

ขวดเครื่องดื่ม (แก้ว) 15.72%

เชือก (1 เมตร=1ชิ้น) 7.00%

ถุงพลาสติกอื่นๆ 24.72%

กล่องอาหาร (โฟม) 4.54%

ขวดน�้าดื่ม (พลาสติก) 5.82%

ขวดเครื่องดื่ม (พลาสติก) 17.51%

ถ้วย/จาน (โฟม) 8.29%

ฝาจุกขวด (พลาสติก) 4.37%

กระป๋องเครื่องดื่ม 5.32%

หลอด/ที่คนเครื่องดื่ม 6.71%,
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การด�าเนินงานที่ผ่านมา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ด�าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการปัญหาขยะในทะเลและชายฝั่ง อาทิ 
การบริหารจัดการขยะในทะเลและชายฝั่งตามแผนการด�าเนินการคัดแยกขยะมูลฝอย ต้ังแต่ระดับต้นน�า้จนถึงระดับ
ปลายน�้า จัดกิจกรรมก�าจัดขยะบกสู่ทะเลในพื้นที่ 23 จังหวัดชายทะเล พร้อมทั้งมีการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจ
หมุนเวียน และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะพลาสติกและขยะอาหารแบบบูรณาการ รวมถึงได้มีการจัดท�าบันทึก
ความเข้าใจในการก�าจัดขยะทะเลโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง และกิจกรรมลด แลก ถุงพลาสติกร่วมกับผู้ประกอบการใน
พ้ืนที่ริมฝั่งทะเล จ�านวน 46 แห่ง ซึ่งการด�าเนินกิจกรรมดังกล่าวจะเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้ พร้อมไปกับการ 
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้างการตระหนักรู้ด้านการจัดการขยะที่ต้นทางและการลดใช้ถุงพลาสติกให้แก่องค์กร
ภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานส่วนท้องถิ่น ชุมชนในพื้นที่ และภาคส่วนต่าง ๆ ในการพัฒนาแนวทางในการจัดเก็บขยะ
เพื่อลดขยะที่มีแนวโน้มจะลงสู่ทะเลอย่างทั่วถึง 

ความท้าทายท่ีส�าคัญ คือ การจัดการขยะมูลฝอยที่ไม่ได้ถูกน�าไปก�าจัดอย่างถูกต้องและตกค้างอยู่ในพื้นที่ ซึ่งเกิดขึ้น 
จากหลายสาเหตุด้วยกัน เช่น ขาดจิตส�านึกต่อพ้ืนที่สาธารณะ การใช้ถุงพลาสติกท่ีย่อยสลายได้ยาก ขาดแรงจูงใจ 
ในการจดัการขยะและการแยกขยะ การไม่เหน็ประโยชน์อย่างคุม้ค่าในการทีจ่ะน�าของกลบัมาใช้ใหม่ และขาดมาตรการ 
ทางกฎหมายที่จะลดการใช้ขยะอย่างจริงจัง เป็นต้น 

การด�าเนินงานเพื่อท่ีจะบรรลุเป้าหมายด้านการบริหารจัดการขยะทะเล จึงจ�าเป็นต้องให้ความส�าคัญกับการบริหาร
จัดการขยะที่ต้นทางในระดับครัวเรือนมากกว่าการด�าเนินงานที่ปลายทางด้วยการตามเก็บขยะในทะเลและชายฝั่ง  
โดยภาครฐัและเอกชนจะต้องร่วมมอืกนัในการสนบัสนนุโครงการหรอืมาตรการทีส่�าคญั เช่น การสร้างจติส�านกึการลดขยะ 
การใช้ซ�้า และการคัดแยกขยะที่ต้นทาง โครงการลงทุนสร้างนวัตกรรมเพ่ือการจัดการขยะอย่างถูกวิธี การสนับสนุน
นวัตกรรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์ท่ีก่อให้เกิดขยะน้อยท่ีสุด การออกแบบบรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติที่ย่อยสลาย 
ได้จริงโดยไม่มีส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและส่ิงมีชีวิต และการเพ่ิมภาษีต่อการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกประเภท 
ใช้ครั้งเดียว เป็นต้น
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การบริหารจัดการองค์ความรู้ทางทะเล
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 10 

ปัจจุบันการใช้ประโยชน์ทางทะเลและ
ชายฝั่งของประเทศไทยมีหลายกิจกรรม 
อาทิ การค้าและการขนส่งทางทะเล 
( พ าณิ ช ยน า วี )  ก า ร ใ ช ้ ป ร ะ โ ยชน  ์
จากทรัพยากรมีชีวิตและไม่มีชีวิตจาก
ทะเล การท่องเทีย่วทางทะเล อุตสาหกรรม 
ชายฝั ่ง และมีแนวโน้มว่าจะมีการใช้
ประโยชน์ทางทะเลเพ่ิมมากข้ึนในอนาคต 
ในขณะที่ สถานภาพของทะ เล ไทย
เสื่อมโทรมลงอย่างต่อเนื่อง อันมีสาเหตุ
หลักมาจากการขาดความตระหนัก 
รู้ในเรื่องความส�าคัญของทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝ ั ่ ง  ประกอบกับขาด 
การบรหิารจดัการองค์ความรูท้างทะเลทัง้ที่ 
เป็นระบบฐานข้อมลู เร่ืองราวทีค่วรทราบ 
เ กี่ ย วกั บทะ เล  และวิ ธี ก า ร เ ข ้ า ไป 
มปีฏสัิมพนัธ์ทีถ่กูต้อง จงึส่งผลให้หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องและประชาชนขาดความรู ้

ความเข้าใจในบริบทของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั ่ง น�าไปสู ่ความไม่เข้าใจ การเพิกเฉย  
และละเลย ในการมีส่วนร่วมของการใช้ประโยชน์และดูแลรักษาที่ถูกต้อง อีกทั้ง การบริหารจัดการ
หรือการบัญญัติกฎหมายต่าง ๆ ต้องพิจารณาจากฐานความรู้ งานวิชาการและงานวิจัยที่ถูกต้อง  
จึงมีความจ�าเป็นต้องด�าเนินการจัดระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้ทางทะเลให้เป็นรูปธรรม
และมีความต่อเนื่อง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อภาคส่วนในการน�าไปใช้ต่อยอดการด�าเนินงานได้อย่าง
เป็นรูปธรรมต่อไป

การด�าเนินงานที่ผ่านมา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการพิจารณาจัดตั้งองค์กรจัดการความรู้
เพื่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (อจชล.) เพื่อรวบรวมข้อมูลองค์ความรู้ด้านทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง สถานภาพของการใช้ประโยชน์ทางทะเลของประเทศ กิจกรรมการใช้ทะเลที่ถูกต้อง 
รวมถึงด�าเนินการด ้านการสร ้างความตระหนักรู ้และสร ้างเครือข ่ายการมีส ่วนร ่วมของ 
ภาคประชาสังคมในการรักษาผลประโยชน์ทางทะเล อีกทั้ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
ยังได้ด�าเนินโครงการเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางทะเลให้แก่ทุกภาคส่วน โดยปี 2562 ได้จัดงาน
วิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเลกว่า 6 ครั้ง และด�าเนินการรับสมัครอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล  
เป็นจ�านวนกว่า 50,000 คน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการด�าเนินกิจกรรมในระดับพ้ืนท่ีและ 
เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนท่ัวไปเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ การปกป้องดูแล
ทรัพยากรทางทะเลอย่างถูกต้อง

ที่มา : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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อย่างไรก็ดี การบริหารจัดการความรู้เพื่อผลประโยชน์
แห่งชาติทางทะเล มีความเกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วน 
ทั้ งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ ในพ้ืนที่  อาทิ  
กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง กรมประมง กรมเจ้าท่า 
ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ เป็นต้น ความท้าทายทีส่�าคญั คือ การรวบรวม
ข้อมูลองค์ความรู ้ทางทะเลของ อจชล. เพื่อน�ามา 
ใช้ประโยชน์ต่อยอดในการจัดท�าแผนงาน โครงการด้าน
การพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ให้มีการเชื่อมต่อ/ส่งมอบ
ข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง และร่วมบูรณาการการจัดเก็บ 
สังเคราะห์ข้อมูลองค์ความรู้ทางทะเลร่วมกับหน่วยงาน
จัดเก็บข้อมูลหลักทางทะเลแต่ละด้าน เพื่อร่วมกันสร้าง
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ทางทะเลที่ได้รับการยอมรับร่วมกัน 

ดังนั้นเพื่อให้การบริหารจัดการองค์ความรู้ทางทะเล 
มีประสิทธิภาพ ควรมุ ่งเน้นการสร้างความร่วมมือกับ 
ทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะ อจชล. และ
องค์กรในระดับพ้ืนท่ีท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงสร้างการรับรู้ถึง
ความส�าคัญของทรัพยากรทางทะเลให้กับประชาชน
อย่างทั่วถึง ในรูปแบบต่าง ๆ  อาทิ การจัดกิจกรรมรณรงค์ 
หรือการประชาสัมพันธ์ทางส่ือออนไลน์ เพ่ือให้การเชือ่มโยง 
ข ้อมูลมีความครอบคลุมทรัพยากรทางทะเลทุกมิติ 
อย่างรอบด้าน และร่วมเป็นพลังในการขับเคลื่อนที่ส�าคัญ
ในการสงวน รักษา และฟื้นฟูทรัพยากรให้มีความยั่งยืน
ต่อไป
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การบริหารจัดการมลพิษในทะเล 
และชายฝ่ัง

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 11 

ป ัญหาเรื่ องมลพิษในทะเลและ
ชายฝั ่งยังคงเป ็นปัญหาที่ เกิดขึ้น
อย่างต่อเนื่อง โดยมีสาเหตุหลักจาก
ภาคครัว เรือนที่มีที่พักอาศัยอยู ่ 
ติดทะเล ภาคการท่องเที่ยวในทะเล
ที่มีจ�านวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องทุกปี และภาคอุตสาหกรรม
ติดพื้นที่ชายฝั่งทะเล ซึ่งส่วนมากเป็น
อุตสาหกรรมหนัก โดยที่ผ ่านมา
ประเทศไทยยังไม่มีระบบการบริหาร
จัดการมลพิษท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรม
เหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ 
ปัญหาน�้าเสียที่พบว่า โดยในปี 2560 
ประเทศไทยสามารถบ�าบัดน�้าเสีย 
ในบริเวณชายฝั ่งและเกาะได้เพียง
ร้อยละ 15 หรือปัญหาการร่ัวไหลของสารเคมีและคราบน�้ามันจากทั้งโรงงานอุตสาหกรรมหรือ
เรือสินค้าขนาดใหญ่ที่ยังไม่มีเครื่องมือในการเฝ้าระวังหรือแจ้งเตือนได้อย่างทันต่อเหตุการณ์ 
จึงจ�าเป็นต้องมีการปฏิรูปเพื่อให้สามารถมีระบบบริหารจัดการมลพิษในทะเลและชายฝั ่งที่มี
ประสิทธิภาพและมีความยั่งยืน

การด�าเนนิการทีผ่่านมา หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องได้ให้ความส�าคญักบัการด�าเนนิการตามพระราชบญัญติั 
ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 ในการติดตามความเสียหาย
ของทรัพยากรทางทะเลอย่างร้ายแรง ตามมาตรา 17 (สถานการณ์ฉุกเฉิน) กรณีน�้ามันรั่วไหล/
ปรากฏการณ์น�้าเปลี่ยนสีอย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดท�าแผนงานสนับสนุนการเฝ้าระวังและฝึกซ้อม
ขจัดคราบน�้ามันในพื้นที่เสี่ยงทางทะเลด้วยเรือขจัดคราบน�้ามัน และแผนงานติดตาม ตรวจสอบ 
การด�าเนินงานของผู้ประกอบการที่ได้รับใบรับรองเป็นผู้ให้บริการจัดเก็บและบ�าบัดของเสียจากเรือ 
รวมถึงติดตามตรวจสอบสภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง โดยในปี 2562 ได้ด�าเนินการท้ังใน 
ฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน รวม 168 สถานี และได้จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เรื่องมลพิษในทะเล 
และชายฝั ่งให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่ชายทะเลและประชาชนท่ัวไป เพื่อสร้างความเข้าใจ 
และความตระหนักรู้ในการป้องกันการก่อให้เกิดมลพิษในทะเลและชายฝั่ง ตลอดจนมีการท�าบันทึก
ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในเร่ืองของผลิตภัณฑ์น�้ามันอีกด้วย รวมทั้ง
ได้มีแอปพลิเคชั่น WPWatch ส�าหรับการแจ้งเตือนปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อม รวมถึงใช้ในการ
แจ้งปัญหาน�้าเสีย คราบน�้ามัน หรือแหล่งน�้าเปลี่ยนสี และแอปพลิเคชั่น HW network เพื่อใช ้
ในการแจ้งเหตุปัญหาการลักลอบทิ้งขยะและของเสียอันตราย

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ
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ปัญหามลพษิทางน�า้ในทะเลมสีาเหตมุาจากการขาดการบ�าบดัน�า้เสยีอย่างถกูต้องของผูใ้ช้น�า้กลุม่ต่าง ๆ ท้ังภาคครวัเรอืน 
ภาคอุตสาหกรรม และภาคการเกษตร ดังนั้น ความท้าทายส�าคัญ คือ การสร้างความตระหนักถึงการบริหารจัดการน�้า
ทั้งทางบกและทะเลอย่างเป็นระบบตั้งแต่ต้นทาง บนหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมาย 
การบริหารจัดการน�้าเสียอย่างเข้มงวด เพื่อควบคุมปริมาณและคุณภาพน�้าท้ิงให้เหมาะสมก่อนลงสู่แหล่งน�้าสาธารณะ
และท้องทะเลต่อไป

การบริหารจัดการมลพิษในทะเลและชายฝั่งในระยะต่อไป จึงต้องให้ความส�าคัญกับการจัดการปัญหามลพิษทั้งระบบ
ตัง้แต่ต้นทาง ทัง้ในเรือ่งของขยะ น�า้เสยี และมลพษิต่าง ๆ รวมถงึควรสร้างการตระหนกัรูแ้ก่ประชาชนและทกุภาคส่วน 
ที่เก่ียวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและควรน�าหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึง
ความส�าคัญและผลกระทบที่จะตามมา
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การบริหารจัดการการประมงทะเล
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 12 

การประมงทะเลของไทยสามารถสร้างรายได้ให้แก่ประเทศไม่น้อยกว่า 1 แสนล้านบาทต่อปี และ
สามารถสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนชาวไทยท้ังที่เป็นประมงพ้ืนบ้าน ประมงพาณิชย์ และอาชีพ 
ท่ีเกี่ยวเนื่องจากการประมง อาทิ อุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น�้า อุตสาหกรรมต่อเรือ อุตสาหกรรม
พลาสติก อุตสาหกรรมอาหารสัตว์น�้า รวมถึงอุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่น ๆ แต่สถานการณ์ประมงไทย
ในปัจจุบัน พบว่า เกิดสภาวะทรัพยากรสัตว์น�้าลดน้อยลงเนื่องจากถูกจับมาใช้ประโยชน์มากและ
เร็วเกินไป จากสถิติปริมาณการจับสัตว์น�้า พบว่า ในปี 2560 เรือประมงพาณิชย์และพื้นบ้าน
สามารถจับสัตว์น�้าได้รวม 1,295,009 ตัน ขณะที่ในปี 2561 จับสัตว์น�้าได้รวม 1,509,031 ตัน 
โดยเรือประมงท้ัง 2 กลุ่ม สามารถจับสัตว์น�้าได้มากข้ึน จ�านวน 214,022 ตัน หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
16.5 จากปี 2560 แสดงให้เห็นว่าทรัพยากรสัตว์น�้าถูกน�าขึ้นมาใช้เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งจ�านวนเรือ
ประมงท่ีมีอยู่เป็นจ�านวนมากท�าให้เกิดการแย่งชิงทรัพยากร การรุกล�้าพื้นที่ และการท�าประมง 
เกินสภาวะของทรัพยากรที่ก�าลังถดถอย ประกอบกับสหภาพยุโรปได้ต้ังกติกาว่าด้วย Illegal  
Unreported and Unregulated Fishing หรือ IUU-Fishing จึงส่งผลให้ภาครัฐต้องก�าหนด
มาตรการต่าง ๆ เพื่อจัดการด้านการประมงของไทยให้สอดคล้องกับ IUU-Fishing เพ่ือป้องกัน 
ยับยั้ง และขจัดการท�าประมงที่ผิดกฎหมาย แต่ในทางกลับกันก็ยังมีปัญหาของการประมงทะเลไทย
อีกเป็นจ�านวนมากที่รอการแก้ไขในเร่ืองของการบริหารจัดการอย่างมีระบบที่จะช่วยให้ทรัพยากร
สัตว์น�้าฟื้นตัวได้ จึงจ�าเป็นจะต้องด�าเนินการอย่างเร่งด่วน

ที่มา : กรมประมง
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ที่ผ ่านมาหน ่วยงานท่ีเกี่ยวข ้องได ้ด�าเนินกิจกรรม 
เพื่อบริหารจัดการประมงทะเล ได้แก่ การด�าเนินการ
ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประมงทะเล อาทิ 
กฎหมายที่ เ ก่ียวกับการประกอบอู ่ เ รือ  กฎหมาย 
เพื่อบริหารจัดการก�ากับกองเรือประมง เพื่อให้ทันต่อ
สถานการณ์ในปัจจุบัน พร้อมทั้งจดทะเบียนเรือประมง
เขตการท�าการประมงพาณิชย์ และแก้ไขปัญหาเรือปั่นไฟ 
เรืออวนลาก เรืออวนรุนที่ผิดกฎหมาย และได้ด�าเนินการ
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั ่ง พ.ศ. 2558 ในการตรวจตรา  
เฝ ้าระวังและคุ ้มครองพื้นที่ทางทะเลและชายฝ ั ่ ง  
พร้อมท้ังปราบปรามการประมงผิดกฎหมาย ในพ้ืนที่ 23 
จังหวัดชายฝั่งทะเลอย่างต่อเนื่อง จ�านวน 94 คร้ัง และ
เพื่อเพิ่มความเข้มข้นในการก�ากับดูแลการประมงทะเล
ให้ถูกต้อง ได้มีการจัดท�าแผนบริหารจัดการประมงทะเล
ของประเทศไทยฉบับใหม่ โดยปรบัปรงุให้มคีวามเหมาะสม 
และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทั้งในมิติของพื้นท่ีและ
ฤดูกาล ทั้งนี้ อยู ่ระหว่างกระบวนการพิจารณาทาง
กฎหมาย และได ้มีการน�าเทคโนโลยีมาประยุกต ์
ใช้กับการตรวจตราและเฝ้าระวังการประมงผิดกฎหมาย 
อาทิ การพัฒนาระบบตรวจเรืออัจฉริยะ การพัฒนา 
และปรับปรุงระบบการออกใบอนุญาตให้ท�าการงาน 
ในเรือประมง ตามมาตรา 258 และการตรวจแรงงาน 
ในเรือประมงโดยใช้เทคโนโลยี Face Scan System  
on Mobile เป็นต้น

ทั้งนี้ การแก้ไขปัญหาในด้านการบริหารจัดการประมง
ทะเล ยังมีปัญหาหลายประการที่ต้องพิจารณาในหลาย
มิติ โดยเฉพาะปัญหาการลักลอบท�าประมงผิดกฎหมาย 
ที่แม้ว่าจะมีการก�าหนดพันธกรณีตามอนุสัญญาระหว่าง
ประเทศแล ้ว ก็ตาม แต ่การก�าหนดขอบเขตและ
วัตถุประสงค์ในการบังคับใช้กฎหมาย ยังขาดความ
ชัดเจน รวมถึงการก�าหนดกรอบกฎหมายในการก�าหนด
มาตรการติดตาม ควบคุม และเฝ ้ าระวั งการท�า 
การประมงไม่เพียงพอที่จะป้องกัน ระงับ และยับยั้ง 
การท�าการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซ่ึงหากภาครฐั 
ไม่มีนโยบายหรือมาตรการในการแก้ไขปัญหาโดยด่วน 
อาจส่งผลกระทบขั้นรุนแรงต่อไปได้

ดังนั้น การด�าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาการประมงทะเล 
ต ้องอาศัยการร ่วมมือจากทุกภาคส ่วนที่ เกี่ยวข ้อง 
เพ่ือร่วมกันด�าเนินงาน มุ่งเน้นการบังคับใช้กฎหมาย 
พระราชก�าหนดการประมงท่ีมีความทันสมัยและ
สอดคล้องกับกฎระเบียบระหว่างประเทศ ตลอดจน
ส�ารวจกองเรือประมงและทบทวนการอนุญาตท�า 
การประมงท้ังระบบ รวมถึงเริ่มจัดท�าและใช้แผนปฏิบัติ
การระดับชาติ แผนการบริหารจัดการประมงทะเลของ
ประเทศไทย และมาตรการอื่น ๆ เพื่อช่วยสนับสนุน 
การบริหารจัดการการประมงทางทะเลให้เกิดความยั่งยืน 
และมีประสิทธิภาพ

261

แผนการปฏิรูปประเทศ 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 06



0613

การบริหารจัดการทรัพยากรสินแร่ 
และแหล่งพลังงานในทะเล

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 13 

ทรัพยากรสินแร่และแหล่งพลังงานในทะเลถือเป็นทรัพยากรทางทะเลที่สามารถสร้างมูลค่า 
ทางเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นจ�านวนมาก ทั้งเพื่อการบริโภคภายในประเทศ เพื่อทดแทน
การน�าเข้า และเพื่อการส่งออก รวมทั้งสินแร่ที่อาจจะค้นพบเพ่ิมมากขึ้นด้วยเทคโนโลยีในอนาคต 
จึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการวางแผนการใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างส่วนราชการ 
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เนื่องจากแหล่งสินแร่ส่วนใหญ่อยู่ในที่ราบและชายฝั่งทะเล จึงมีปัญหาเร่ืองท่ีตั้ง
ของชุมชน แหล่งท่องเที่ยว ระบบนิเวศชายฝั่งทะเลและอื่น ๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง อีกทั้งแหล่งพลังงาน
ในทะเลทั้งที่เป็นแท่นขุดเจาะน�้ามันและก๊าซธรรมชาติมีไม่น้อยกว่า 400 แท่น ในอ่าวไทย ถือเป็น
แหล่งผลประโยชน์ของประเทศชาติที่จะต้องก�ากับดูแลและบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
แก่ประเทศ และเพื่อให้เกิดความสมดุลทั้งในเรื่องผลประโยชน์ของประเทศและชุมชน ความยั่งยืน
ของทรัพยากรและสุขภาวะชุมชน จึงจ�าเป็นจะต้องด�าเนินการบริหารจัดการทรัพยากรสินแร ่
และแหล่งพลังงานในทะเลอย่างเร่งด่วน 

โดยในช่วงปี 2561-2562 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้ด�าเนินโครงการน�าร่องการใช้ขาแท่นหลุมผลิต
ปิโตรเลียม จ�านวน 8 ขาแท่น ไปจัดวางเป็นปะการังเทียม ร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ อาทิ ภาครัฐ  
ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา เพ่ือการอนุ รักษ ์ทรัพยากรทางทะเล บริเวณเกาะพะงัน 
จ.สุราษฎร์ธานี และเพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดท�าปะการังเทียมจากขาแท่นหลุมผลิต
ปิโตรเลียมท่ีไม่สามารถใช้ประโยชน์ในกิจการปิโตรเลียมในบริเวณพื้นที่อ ่าวไทย โดยได้มี 
การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2562 และได้พิจารณาพิกัด 
การจัดวางและระดับความลึกที่ปลอดภัยในการเดินเรือแล้ว

ที่มา : กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (2561)
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ความท้าทายของการด�าเนินงานในการบริหารจัดการทรัพยากรสินแร่และแหล่งพลังงานในทะเล พบว่า มีหน่วยงาน 
ที่ปฏิบัติงานในทะเลเพ่ือควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์จากทะเลหลายหน่วย เช่น กองทัพเรือ กองบังคับการต�ารวจน�้า 
ส�านักงานตรวจคนเข้าเมือง กรมเจ้าท่า กรมศุลกากร กรมประมง กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมศิลปากร 
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และอีกหลายหน่วยงานท่ีจะมีบทบาททางทะเลในอนาคต 
โดยพบว่าหน่วยงานเหล่านี้ รวมถึงหน่วยงานในท้องถิ่น ซ่ึงต้องประสานงานหรือบูรณาการในการปฏิบัติงานเพื่อลด
ความซ�้าซ้อน นอกจากนั้นการปฏิบัติงานของหน่วยงานต้องให้ความส�าคัญกับการมีส่วนร่วมจากชุมชนในพื้นที่เพื่อลด
ผลกระทบของผู้มีส่วนได้เสียจากการด�าเนินงาน 

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรสินแร่และแหล่งพลังงานในทะเลเป็นไปตามเป้าหมายจึงจ�าเป็นต้องด�าเนิน
การทบทวนและรวบรวมข้อมูลสถานภาพปัจจุบันและระบุจุดต�าแหน่งพื้นที่ของทรัพยากรสินแร่และแหล่งพลังงาน 
ในทะเลเพื่อน�าไปใช้ประกอบการร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู ้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน  
ภาควิชาการ และภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การหารืออยู ่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงทางวิชาการสามารถ 
ตรวจสอบและพิสูจน์ได้ ซึ่งจะน�าไปสู่การแสวงหาแนวทางการบริหารจัดการด้านการน�าสินแร่และพลังงานที่มีอยู่นั้น
ขึ้นมาใช้ประโยชน์ได้คุ้มค่าและสร้างประโยชน์ให้แก่ภาคีที่เกี่ยวข้องได้อย่างยั่งยืนเป็นธรรมต่อไป 
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การแบ่งเขตการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังตาม
แนวคิดการวางแผนเชิงพ้ืนที่ทางทะเล 
(Marine Spatial Planning)

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 14 

การวางแผนเชิงพื้นท่ีทางทะเล (Marine Spatial Planning : MSP) ถือเป็นบริบทหนึ่ง 
ของการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั ่งในยุคใหม่ที่มีแนวทางการจัดการ 
แบบองค์รวม โดยค�านึงถึงวัตถุประสงค์ท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม เพ่ือท�าให้เกิด 
ความมั่นใจได้ว ่าทรัพยากรและพ้ืนที่ทางทะเลจะมีการใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ  
มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และถูกใช้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพของแต่ละพื้นที่  
ซึ่งแนวเขตทางทะเลที่มีการวางแผนเชิงพ้ืนท่ีทางทะเลจะช่วยให้ประเทศและภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง 
มีข ้อมูลประกอบการบริหารจัดการหรือใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั ่ง 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นมาตรฐานเดียวกัน

การด�าเนินงานที่ผ ่านมา เนื่องจากการบริหารจัดการแนวเขตทะเลและชายฝั ่ง มีขอบเขต 
และภารกิจการด�าเนินงานร่วมกันหลายหน่วยงาน จึงจ�าเป็นต้องท�าความเข้าใจขอบเขต 
ในเชงิกายภาพของพืน้ทีค่วามรบัผดิชอบของแต่ละหน่วยงาน เพือ่สร้างความเข้าใจให้อยูบ่นพืน้ฐาน 
ของข้อมูลชุดเดียวกัน ส่งผลให้กระบวนการด�าเนินงานในระยะแรกต้องเกี่ยวข้องกับการหารือ 
ร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการแนวเขตทะเลและชายฝั่ง รวมถึงเขตแดน
ทางบกทางทะเลที่เชื่อมต่อกันเพื่อให้ได้ข้อสรุปท้ังในมิติของกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
รวมถึงการบริหารจัดการทรัพยากรในการควบคุมดูแลของหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อรวบรวม 
ข้อเท็จจริงและสังเคราะห์ประเด็นที่ต้องการจะด�าเนินการปรับเปลี่ยนซึ่งจะท�าให้การใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั ่งตามแนวคิดการวางแผนเชิงพื้นที่ทางทะเลเกิดผลได้ 
อย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับกฎระเบียบที่จ�าเป็นต้องด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

ความท้าทายของการด�าเนินงานเพื่อบรรลุผลในการจัดท�าเขตการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร 
ทางทะเลและชายฝั่งที่ส�าคัญ ได้แก่ ความเห็นต่างทางความคิดระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่มี
ขอบเขตภารกิจในการด�าเนินงานไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อาทิ หน่วยงานท่ีส่งเสริมการสร้าง
รายได้จากการใช้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (กรมประมง กรมการท่องเที่ยว กรมธุรกิจพลังงาน 
และกรมเจ้าท่า) กับหน่วยงานที่มีภารกิจด้านการสงวนรักษาทรัพยากรฯ (กรมอุทยานแห่งชาติ  
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง) ซ่ึงแต่ละหน่วยงานมีกฎหมายและ
ระเบียบปฏิบัติเพื่อเป้าหมายในการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีแตกต่างกัน ในท�านองเดียวกันเมื่อค�านึงถึง 
ภาคส่วนทางสังคม ประชาชนและผู้ประกอบการทั้งในพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลที่เชื่อมต่อกับทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งและผู้ที่เข้ามาแสวงหาประโยชน์ที่เป็นบุคคลจากภายนอกแล้ว จะยิ่งท�าให้ 
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การจัดท�าเขตการใช ้ประโยชน ์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝ ั ่ งจ�าเป ็นต ้องมีการหารืออย ่างเข ้มข ้น 
เพือ่ช้ีแจงท�าความเข้าใจและแสวงหาทางออกร่วมกนักบัหน่วยงานภาครฐัทีจ่ะต้องปรบับทบาท ขอบเขตการด�าเนนิงาน 
รวมทั้งภาคเอกชน/ผู้ประกอบการทั้งภายนอกและภายในพื้นที่เชื่อมต่อทะเลและชายฝั่ง ที่อาจต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบ
และวิธีการด�าเนินธุรกิจ ซึ่งจะส่งผลต่อรายได้และค่าใช้จ่าย ตลอดจนภาคประชาสังคม ชุมชน ประชาชน จะต้องแสดง
พลังในการเป็นหนึ่งในผู้ที่เป็นพลังในการร่วมอนุรักษ์ ฟื้นฟูและติดตามการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเล 
และชายฝั่งให้เป็นไปอย่างยั่งยืน 

ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการแบ่งเขตการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตามแนวคิด 
การวางแผนเชิงพื้นที่ทางทะเล โดยค�านึงถึงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
ได้รบัการดูแล รกัษาและมกีารวางแผนเพือ่ใช้ประโยชน์อย่างยัง่ยนืนัน้ จ�าเป็นต้องมกีระบวนการวางแผนการด�าเนนิงาน 
อย่างรอบด้านเพื่อให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มท่ีทุกขั้นตอน  
ซึ่งเครื่องมือการด�าเนินงานเพื่อให้บรรลุผลดังกล่าว อาจพิจารณาใช้การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร ์ 
(Strategic Environmental Assessment : SEA) ท่ีได้มีการขับเคล่ือนการด�าเนินงานในหลายพ้ืนท่ีมาด�าเนินการ
ประยุกต์ใช้ในการจัดท�าแผนและยุทธศาสตร์ให้เหมาะสมสอดคล้องกันสภาพพื้นที่ได้ ทั้งนี้เพื่อให้การด�าเนินงาน 
ที่จะสร้างประโยชน์ให้กับประเทศมีการขับเคลื่อนที่รวดเร็วยิ่งขึ้น
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การอนุรักษ์ปะการังอย่างยั่งยืน
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 15 

แนวปะการังนับเป็นสิ่งส�าคัญต่อระบบนิเวศทางทะเลอย่างมาก เนื่องจากปะการังคือเขตพื้นที่
อนุบาลสัตว์น�้าวัยอ่อน และยังเป็นแนวพื้นที่ท่องเที่ยวหลักทางทะเล ซึ่งสถานการณ์ปะการัง 
ในประเทศไทยท่ีผ่านมาพบว่า มีพื้นที่แนวปะการังทั้งหมดท่ัวประเทศรวม 148,955 ไร่ โดยจาก
ข้อมูลล่าสุดในปี 2558 พบว่าปะการังมีแนวโน้มเสียหายและคาดว่าจะมีความเสียหายเพิ่มมากข้ึน 
โดยพบสัดส่วนความเสียหายประมาณร้อยละ 28.3 และเสียหายมากถึงร้อยละ 50 ในขณะที่
สัดส่วนสมบูรณ์ดี และสมบูรณ์มากคิดเป็นร้อยละ 3.7 โดยสถานการณ์ปะการังท่ีผ่านมา
ประเทศไทยได ้ประสบกับสภาวะปะการั งฟอกขาวกระจายในทุกพื้ นที่ ทั่ วประ เทศ  
ซึ่งปะการังฟอกขาวนั้นเป็นอาการบ่งชี้ถึงสภาพของปะการังท่ีอ่อนแอ ซ่ึงเกิดจากอุณหภูมิของน�้า
ทะเลที่เปลี่ยนแปลงไป และเกิดจากการแปรปรวนของธรรมชาติ อย่างไรก็ตาม ปัญหาการเสียหาย
ของแนวปะการังดังกล่าว พบว่ามีสาเหตุหลักมาจากการเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วของนักท่องเที่ยว 
การขยายตัวของอุตสาหกรรมในพื้นที่ติดทะเล การรุกล�้าพื้นที่ชายฝั่งเพ่ือการอยู่อาศัย รวมทั้ง 
การท�าการประมงอย่างผิดวิธี ดังนั้น จึงได้มีการก�าหนดประเด็นในการอนุรักษ์ปะการังอย่างยั่งยืน  
เพื่อรักษา อนุรักษ์แนวปะการัง และทรัพยากรในท้องทะเลให้มีความอุดมสมบูรณ์และยั่งยืนต่อไป 

การด�าเนินงานที่ผ่านมาได้เล็งเห็นความส�าคัญของการอนุรักษ์ปะการัง จึงได้มีการด�าเนินโครงการ
จัดท�าและวางปะการังเทียม เพื่อฟื้นฟูแนวปะการังธรรมชาติ โดยมีการหล่อแท่งปะการังแล้วเสร็จ 
ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ�านวน 1,600 แท่ง จังหวัดชลบุรี จ�านวน 1,020 แท่ง จังหวัดชุมพร 
จ�านวน 1,410 แท่ง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ�านวน 1,410 แท่ง จังหวัดตรัง จ�านวน 1,350 แท่ง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช จ�านวน 1,060 แท่ง จังหวัดปัตตานี จ�านวน 1,030 แท่ง จังหวัดนราธิวาส 
จ�านวน 1,060 แท่น และจังหวัดพังงา จ�านวน 1,338 แท่ง โดยจ�านวนดังกล่าวอยู่ระหว่าง 

ที่มา : รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่ง
        ของประเทศไทย พ.ศ. 2560 (ทช.)
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การจัดวางในทะเล และมีการด�าเนินโครงการบริหาร
จัดการและซ่อมแซมทุ่น เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทาง
ทะเลตามจังหวัดต่าง ๆ อาทิ จังหวัดชุมพร 10 จุด  
อยู่ระหว่างติดตั้งทุ่นจอดเรือ จังหวัดระยองด�าเนินการ
แล้วเสร็จ 15 จุด จังหวัดสุราษฎร์ธานีด�าเนินการ 
แล้วเสร็จ 35 จุด จังหวัดนครศรีธรรมราชด�าเนินการแล้ว
เสร็จ 15 จุด จังหวัดระนอง 30 จุด จังหวัดพังงา 45 จุด 
จังหวัดภูเก็ต 20 จุด พร้อมทั้งอยู่ระหว่างการซ่อมแซม
ทุ ่นแสดงแนวเขตและทุ ่นจอดเรือในจังหวัดระยอง 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัด
ตรัง โดยด�าเนินโครงการปลูกปะการังใน 9 จังหวัดที่มี
พื้นที่ติดทะเล ด�าเนินการแล้วเสร็จในพื้นท่ีจังหวัดชลบุรี 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัด
สงขลา จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดตรัง และ 
อยู่ระหว่างด�าเนินการในพื้นที่จังหวัดตราดและจังหวัด
ระยอง

ความท้าทายของการอนุรักษ์ปะการังอย่างยั่งยืน คือ  
การก�าหนดเขตพื้นท่ีปะการังและระยะเวลาการเข้าใช้
พื้นที่ห รือพักฟ ื ้นที่ ชัด เจน การสร ้างจิตส� า นึกแก ่ 
ผู ้ประกอบการที่ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ในแนวปะการัง 
เพื่อให้รู้สึกรักและหวงแหนในแนวปะการัง และสามารถ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติให้ด�าเนินการทางธุรกิจโดยค�านึงถึง

สิ่งแวดล้อมเป็นส�าคัญ และควรมีการฝึกอบรมหรือ 
ให้ความรูท้ีถ่กูต้องแก่ผูป้ระกอบการหรอืผูน้�ากลุม่นกัท่องเทีย่ว 
ในการเที่ยวชมแนวปะการังอย่างถูกวิธี รวมทั้งควรมี 
การบริหารจัดการน�้าเสียก ่อนการปล่อยลงสู ่ทะเล 
เนือ่งจากปะการังมคีวามบอบบางและไวต่อการเปลีย่นแปลง 
เป็นอย่างมาก หากเกิดการเปลี่ยนแปลงของน�้าทะเล 
ทัง้ในเชงิคณุภาพหรอือณุหภมูทิีเ่ปลีย่นแปลงไป อาจส่งผล 
ให้ปะการังตายได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น ในการรักษา
คุณภาพของน�้ าทะเลให ้ เป ็นไปตามค ่ามาตรฐาน 
จึงถือเป็นปัจจัยที่ส�าคัญที่จะส่งผลให้สามารถอนุรักษ์และ
รักษาแนวปะการังไว้ได้

ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการอนุรักษ์ปะการัง 
อย่างยั่งยืนในระยะต่อไป ควรให้ความส�าคัญกับการเร่ง
ด�าเนินการจัดท�าแผนท่ีปะการัง เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ 
ที่ชัดเจนยิ่งข้ึนในการก�าหนดเขตการใช้ประโยชน์ในแนว
ปะการัง รวมถึงเขตการอนุรักษ์และฟื ้นฟู และควรมี
มาตรการท่ีเข้มงวดในการควบคุมปริมาณนักท่องเท่ียว 
รวมทั้งการให้ความรู้ถึงวิธีการที่ถูกต้องในการเข้าชมหรือ
เข ้าใช ้ประโยชน์ตามเขตแนวปะการังในจุดต่าง ๆ  
ตามสภาพความเปราะบาง เพ่ือให้แนวปะการังได้มีเวลา 
ในการฟื้นฟูตามธรรมชาติ
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การแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝ่ัง
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 16 

ในปี 2560 แนวชายฝั่งทะเลของประเทศไทยรวมประมาณ 3,151 กิโลเมตร พบว่ามีแนวชายฝั่ง 
ที่มีปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งประมาณ 145.73 กิโลเมตร (ร้อยละ 4) ได้รับการแก้ไขไปแล้ว 558.71 
กิโลเมตร (ร้อยละ 18) และมีพื้นที่ที่สมดุลหรือยังไม่มีปัญหาการกัดเซาะอีก 2,446.69 กิโลเมตร 
(ร้อยละ 78) โดยพื้นที่ที่มีการกัดเซาะรุนแรงส่วนใหญ่อยู่ในเขตอ่าวไทยตอนล่าง สาเหตุหลักมาจาก
การใช้ที่ดินและโครงสร้างทางวิศวกรรมที่ไม่เหมาะสมกับชายฝั่งทะเล ส่งผลให้เกิดความสูญเสีย 
ในทรัพย์สินของประชาชนและของทางราชการ สูญเสียทัศนียภาพส่งผลกระทบต่อธุรกิจ 
การท่องเที่ยว อีกทั้ง ยังท�าให้เกิดความเสียหายด้านทรัพยากรชายฝั ่ง โดยที่ผ่านมาภาครัฐ 
มีความพยายามแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการต่าง ๆ แต่ก็ยังไม่สามารถคลี่คลายได้อย่างลุล่วง และในทาง
กลับกันในบางพื้นที่ยังเกิดความรุนแรงมากขึ้น จึงจ�าเป็นต้องปรับปรุงการแก้ปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่งให้เห็นผลเป็นรูปธรรม

การด�าเนินการที่ผ่านมา หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้ด�าเนินโครงการเข่ือนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง
และแผงกันคลื่นแล้วเสร็จ จ�านวน 72 แห่ง และก�าลังด�าเนินการก่อสร้าง 19 แห่ง รวมทั้งได้ด�าเนิน
การน�าแนวทางการจัดท�ารายการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมมาใช้ร่วมในการแก้ไขปัญหา เพื่อเป็น
เอกสารส�าคัญในการขออนุญาตในพื้นที่คุ ้มครอง นอกจากนี้ยังได้ติดตามและศึกษาปัญหา 
การกัดเซาะในบรเิวณต่าง ๆ อาท ิบริเวณหน้ากองเรอืยทุธการ อ.สัตหบี จ.ชลบรุ ีรวมท้ังได้ด�าเนนิการ 
ป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2562 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับ 

ที่มา : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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ผลกระทบจากปัญหากดัเซาะชายฝ่ังโดยวธีิการทีเ่หมาะสม 
กับสภาพของพื้นท่ีชายฝั ่ง และเน้นการมีส ่วนร ่วม 
ของประชาชน ชุมชน ท้องถ่ิน รวมถึงวิเคราะห์และ
ก�าหนดมาตรการเชิงกฎหมายในการบริหารจัดการพ้ืนท่ี
ชายฝั ่งอย่างเป็นระบบในรูปแบบระบบหาด โดยอยู ่
ระหว่างปรับร่างมาตรการลดผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม
ส�าหรับสิ่ งก ่อสร ้างริมทะเลที่มีการยกเว ้นการท�า 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยการท�าแนวทาง
การจัดท�ารายการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม และอยู่ระหว่าง
ปรับปรุงร่างมาตรการในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง 
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ

ความท้าทายในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง คือ 
การด�าเนินการอย่างเป็นระบบเนื่องจากด�าเนินการแก้ไข
ปัญหาอย่างผิดวิธีในจุดใดจุดหนึ่ง อาจส่งผลกระทบให้
เกดิปัญหาการกดัเซาะในจดุอืน่ ๆ แทนหรอืทวคีวามรนุแรง 
ขึ้นได้ ดังนั้น ทุกหน่วยงานในระดับพื้นที่จ�าเป็นต้อง 
บูรณาการร่วมกันอย่างเป็นระบบ และมีกรอบแนวทาง
การด�าเนินการที่ถูกต้อง ได้มาตรฐาน

ดังนั้น ในการด�าเนินการในระยะต่อไป หน่วยงานภาครัฐ
ส ่ วนกลางควร เร ่ งจั ดท� ามาตรการหรื อแนวทาง 
ในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั ่งท่ีถูกต้องตามหลัก
วิชาการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว พร้อมท้ังประชาสัมพันธ ์
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับรู้และรับทราบ และเพื่อให้
หน่วยงานผู้รับผิดชอบในแต่ละพ้ืนท่ี ได้น�ามาตรการ 
หรือแนวทางข ้างต ้นไปปฏิบัติได ้อย ่างถูกต ้องและ 
เหมาะสมกับสภาพปัญหาในพื้นที่ต่าง ๆ ต่อไป
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การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ
ด้านการปกป้อง รักษา และฟื้ นฟู
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 17 

ใ นป ั จ จุ บั น  ป ัญหา เ ร่ื อ งทรั พย ากรและ 
สิง่แวดล้อมทางทะเล นบัเป็นเรือ่งทีส่่งผลกระทบ 
ต่อการก�าหนดนโยบายและการด�าเนินงานของ
ประเทศต่าง ๆ ท้ังในภูมภิาคในทวีป และทั่วโลก 
ทั้งน้ี เพราะปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากประเทศหนึ่งอาจส่งผล 
กระทบต่อประเทศใกล้เคียง รวมถึงภูมิภาคหรือ
ประเทศที่ห ่างออกไปอย่างหลีกเล่ียงไม ่ได ้  
จึ ง มี ค ว ามจ� า เป ็ นอย ่ า งยิ่ ง ที่ ทุ กประ เทศ 
โดยเฉพาะประเทศที่มีที่ตั้ งทางภูมิศาสตร ์
ในแต ่ ล ะภู มิ ภ าคจะต ้ อ ง บู รณาการและ 
สร ้ างการมีส ่ วนร ่ วมกับภาคีทุกภาคส ่วน 
ในการจั ด ก า รทรั พ ย าก ร ธ ร รมช าติ แ ล ะ 
สิ่ งแวดล ้อมทางทะเลกับประเทศต ่ าง  ๆ  
อย ่างแน ่นแฟ ้นและต ่อเนื่อง เ พ่ือก�าหนด
แนวทางบริหารจัดการการส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศด้านการปกป้อง รักษาและ
ฟื ้นฟูทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเลที่มีประสิทธิภาพต่อไป

การด�าเนินงานที่ผ่านมา คณะอนุกรรมการเรื่องทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีการส่งเสริมการสร้างความร่วมมือ
ระดับกลุ่มประเทศอาเซียน ในการปกป้องและฟื้นฟูทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล อาทิ  
การลงนามในปฏญิญากรงุเทพว่าด้วยขยะทะเล การจดัท�าบนัทกึความเข้าใจแผนการขจดัคราบน�า้มัน 
รั่วไหลของกลุ ่มประเทศอาเซียน และการจัดท�าโครงการจัดท�าแนวทางการใช้สารเคมีขจัด 
คราบน�้ามันในอนุภูมิภาคอ่าวไทย เป็นการแสดงความต้องการของประเทศไทยที่จะมีบทบาท 
ในการรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเลในภูมิภาค นอกจากนี้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้มี
การจัดประชุมศึกษาแนวทางความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง เช่น การสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยความร่วมมือระหว่างไทย-จีน ด้านวิทยาศาสตร์ทาง
ทะเลและเทคโนโลยี และประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ปฏิบัติการวิจัยร ่วมไทย-จีน  
ด้านสภาพภูมิอากาศและระบบนิเวศทางทะเล เป็นต้น

ที่มา : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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อย่างไรก็ตาม ในการที่จะเกิดแนวทางความร่วมมือระหว่างประเทศในการปกป้อง รักษา และฟื้นฟูทรัพยากรและ 
สิง่แวดล้อมทางทะเลอย่างเป็นรูปธรรมนัน้ จ�าเป็นต้องมกีารจดัท�ายทุธศาสตร์และแผนการส่งเสรมิความร่วมมือระหว่าง 
ประเทศในการปกป้อง รักษา และฟื้นฟูทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมทางทะเลของประเทศไทย เพ่ือให้สามารถมีการ
ด�าเนินการส่งเสริมและสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศได้อย่างเป็นทางการ

ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ควรร่วมกันจัดท�ายุทธศาสตร์และแผนการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ 
ในการปกป้อง รักษา และฟื้นฟูทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมทางทะเลให้ได้ผลส�าเร็จ โดยก�าหนดแนวทางหรือขั้นตอนใน
การด�าเนินการท่ีชัดเจน และควรมีการสร้างความรับรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคส่วนอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
ทั้งในระดับประเทศและภายในระดับพื้นท่ี เพื่อสร้างความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ ในการปกป้อง รักษา และฟื้นฟู
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล
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การบริหารจัดการพ้ืนที่คุ้มครองทางทะเล
และสัตว์ทะเล

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 18 

พื้นที่คุ ้มครองทางทะเลและชายฝั ่ง 
(Marine and Coastal Protected 
Areas) คือ พื้นที่ชายฝั่งและในทะเลที่
เป ็นแหล ่งความหลากหลายทาง
ชีวภาพ หรือมีลักษณะส�าคัญทาง
ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม ซึ่ งได ้รับการคุ ้มครอง
คุณค่าของพื้นที่นั้นไว้ด้วยกฎหมาย
หรือสิ่ งอื่นที่สามารถรับรองได ้ว ่า 
มีขีดความสามารถเพียงพอในการ 
คุม้ครองพื้นที่ได้ ซึ่งในปัจจุบัน สหภาพ
นานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ
และทรพัยากรธรรมชาต ิ(International 
Union for Conservation of Nature 
and Natural Resources หรือ 
World Conservative Union : 
IUCN) ที่เป็นองค์การระหว่างประเทศ
ซึ่ ง จั ดตั้ ง ข้ึ นด ้ ว ย เป ้ าหมาย เพื่ อ
การอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิโดยมปีระเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชกิ ได้ตัง้เป้าหมายในการประกาศ 
พืน้ท่ีคุ้มครองทางทะเลให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 10 ของพืน้ทีท่ะเลท้ังประเทศ ซ่ึงหากบรรลเุป้าหมาย 
ดังกล่าว จะส่งผลให้ความหลากหลายทางชีวภาพในเขตทะเลของประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้น

การด�าเนินการที่ผ่านมา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ด�าเนินโครงการประกาศพื้นที่คุ้มครองทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั ่ง โดยในปี 2562 มีสถานการณ์ด�าเนินงานใน 20 พ้ืนที่เป้าหมาย ดังนี้  
(1) หมู่เกาะกระ จังหวัดนครศรีธรรมราช (2) หมู่เกาะมัน จังหวัดระยอง (3) พื้นที่ชายฝั่ง จังหวัดตรัง 
(4) หมูเ่กาะไข่ จงัหวัดพงังา (5) หมูเ่กาะราช จงัหวดัภเูกต็ (6) อ่าวตราด จังหวดัตราด (7) เกาะหมาก 
จังหวัดตราด (8) เกาะโลซิน จังหวัดปัตตานี (9) เกาะไข่ จังหวัดชุมพร (10) เกาะเหลื่อม จังหวัด
ชุมพร (11) เกาะสะเก็ด จังหวัดระยอง (12) เกาะล้าน เกาะครก เกาะสาก จังหวัดชลบุรี  
(13) แนวปะทะกระแสน�้าไหล่ทวีป (14) อ่าวขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช และมี 6 พื้นที่ที่อยู่
ระหว่างการจัดท�าร่าง โดยอยู่ระหว่างด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลทางวิชาการทางด้านสังคม 
วัฒนธรรม ประชากร เศรษฐกิจ และรายได้ ได้แก่ (1) กลุ่มเกาะเปริด จังหวัดจันทบุรี (2) กลุ่มเกาะ
ประจวบตอนบน จังหวดัประจวบครีีขันธ์ (3) เกาะหนู เกาะแมว จังหวัดสงขลา (4) กลุ่มเกาะระนอง 
จงัหวดัระนอง (5) เกาะศรีบอยา จังหวัดกระบี่ และ (6) กลุ่มเกาะสตูล จังหวัดสตูล

ที่มา : ระบบแผนที่ออนไลน์ (Geographic Information
Systems : GIS) ทช.
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ความท้าทายส�าคัญในการจัดท�าพื้นที่คุ้มครองทางทะเล คือ การตรวจสอบและเฝ้าระวังผู้ที่จะมาใช้ประโยชน์ในพื้นที่
คุ ้มครองด้วย เน่ืองจากหากได้มีการประกาศเขตพื้นที่คุ ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแล้ว จะส่งผลให ้
ความหลากหลายในแต่ละพื้นที่มีมากขึ้น ซึ่งอาจจะเป็นแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการบางรายเข้าไปแสวงหาผลประโยชน์
ในพื้นที่ ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรวางแผนในการรับมือกับการล่วงละเมิดหรือบุกรุกในพื้นที่ดังกล่าว

ในการด�าเนินการระยะต่อไป ควรก�าหนดให้หน่วยงานท่ีประกาศพ้ืนท่ีคุ ้มครองทางทะเลทุกรูปแบบ มีแผน 
ในการด�าเนินงานในพื้นที่ และก�าหนดตัวชี้วัดและหน้าที่รับผิดชอบให้ชัดเจน พร้อมทั้งจัดท�าระบบติดตามประเมินผล
ในพื้นที่คุ้มครองทางทะเลประจ�าทุกปี และควรเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับรู้ถึงแนวเขตการคุ้มครอง
ล่วงหน้าก่อนการประกาศใช้ เพื่อให้ประชาชนท่ีได้ใช้ประโยชน์ในพ้ืนท่ีเดิม ได้มีเวลาปรับตัวในการปรับเปลี่ยนพื้นที่
ประกอบอาชีพไปสู่พื้นที่อื่น ๆ หรือสามารถปรับเปลี่ยนไปสู่อาชีพอื่นได้
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การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายทางทะเล
ให้ทันสมัยและสอดคล้องกับอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเล 
ค.ศ. 1982

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 19 

อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเล ค.ศ. 1982 เป็นอนุสัญญาเพียงฉบับเดียว 
แต่รวมหัวข้อของกฎหมายทะเลไว้ทั้งหมด มีบทบัญญัติทั้งสิ้น 320 ข้อ กับอีก 9 ผนวก ครอบคลุม
เรื่องทะเลอาณาเขต เขตต่อเนื่องการเดินเรือ และช่องแคบ รัฐหมู่เกาะ เขตเศรษฐกิจจ�าเพาะ 
ไหล่ทวีป ทะเลหลวง การบริหารและอนุรักษ์ส่ิงที่มีชีวิตในทะเลหลวง รัฐไร้ฝั่งทะเล การแสวง
ประโยชน์ในพื้นที่ก้นทะเลระหว่างประเทศ การส�ารวจทางวิทยาศาสตร์ในทะเล และการระงับกรณี
พพิาทระหว่างประเทศเกีย่วกบัทะเล เป็นต้น และการเข้าเป็นภาคขีองรฐั/ประเทศจะต้องอยูภ่ายใต้ 
บทบัญญัติท้ังหมด โดยไม่มีข้อสงวน ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาสหประชาชาต ิ
ว่าด้วยกฎหมายทางทะเล ค.ศ. 1982 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 เป็นผลให้ประเทศไทย
ต้องด�าเนินการแก้ไข ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมกฎหมายภายในที่เกี่ยวข้องกับการดูและรักษา 
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ท้ังนี้ เพ่ือให้ประเทศไทยได้รับสิทธิและสามารถปฏิบัติหน้าท่ีตามที่
ได้ให้ไว้ในอนุสัญญาฯ อนึ่ง พบว่า ประเทศไทยมีกฎหมายภายในท่ีเกี่ยวข้องกับทะเลเป็นจ�านวน 
กว่า 70 ฉบับ จ�าแนกออกได้เป็น 6 กลุ่ม ซ่ึงเกี่ยวข้องกับหน่วยงานในระดับกระทรวงท้ังสิ้น  
จึงจ�าเป็นที่จะต้องด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายทางทะเลให้ทันสมัยและสอดคล้องกับ
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเล ค.ศ. 1982 

ที่มา : Presentation by Justin Ordoyo, University
of the Philippines College of Law
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การด�าเนินงานท่ีผ่านมา เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติ
ของอนุสัญญาสหประชาชาติว ่าด ้วยกฎหมายทะเล 
ค.ศ. 1982 มีหลายหน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้อง เนื่องจาก
เป็นการปรับปรุง ยกเลิก ควบรวมกฎหมายทางทะเล
หลายฉบับ โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบจะต้องด�าเนินการ
ทบทวนปัญหา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับกฎหมายทางทะเลของประเทศไทยทัง้หมด เพือ่เทยีบเคยีง 
และปรับปรับปรุงแก้ไขกฎหมายทางทะเลดังกล่าว 
ให้สอดคล้องกับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมาย
ทางทะเล ค.ศ. 1982 ซึ่งการด�าเนินงาน ณ ปัจจุบันได้มี
การจัดท�า (ร่าง) พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่าน
น�้าไทย พ.ศ. .... เพื่อการควบคุมการทิ้งสิ่งปฏิกูล น�้ามัน 
และสารเคมี ออกไปถึงเขตสิทธิอธิปไตยแล้ว

ความท้าทายท่ีส�าคัญของการด�าเนินงานภายใต้อนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเล ค.ศ. 1982  
คือ การท่ีประเทศพัฒนาแล้ว เช ่น สหรัฐอเมริกา  
ซึง่มขีดีความสามารถในการแสวงประโยชน์ก้นทะเลระหว่าง 
ประเทศ ไม่ยอมลงนามเป็นภาคีของอนุสัญญาฯ โดยให้
เหตุผลว่าบทบัญญัติเกี่ยวกับการแสวงประโยชน์ก้นทะเล
ระหว่างประเทศนั้น ไม่เป็นธรรมกับผู้ประกอบการส่งผล
ให้การด�าเนินงานเพื่อพิจารณาแก้ไข/จัดท�าข้อตกลงและ
ปรับปรุงกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการแสวงหาประโยชน์ใน
พื้นท่ีก้นทะเลระหว่างประเทศไม่สามารถด�าเนินการให้
บรรลุข้อตกลงร่วมกันได้ และเมื่อพิจารณาในบริบทของ
ประเทศไทย พบว่า ได้รบัผลกระทบอย่างมากจากหลกัการ 
เขตเศรษฐกิจจ�าเพาะในเรื่องการประมงเช่นเดียวกัน 
เนื่องจากหลักการนี้ท�าให้พื้นที่ประมงของเรือประมงไทย
ที่เคยใช้เป็นที่ท�ากินในฐานะเป็นทะเลหลวงต้องเปล่ียน
สภาพเป็นเขตเศรษฐกิจจ�าเพาะของประเทศเพื่อนบ้าน 
ไปกว่า 300,000 ตารางไมล์ทะเล นอกจากนี้ หลังจาก
การให้สตัยาบันต่ออนสุญัญาฯ กระบวนการแก้ไขกฎหมาย 
ภายในประเทศของหน่วยงานเจ้าของกฎหมายต่าง ๆ  
ทีเ่กีย่วข้อง เพือ่ให้มคีวามสอดคล้องกบัอนุสญัญาฯ ตามที ่
ได้ระบุไว้ในค�าประกาศดังกล่าว เพื่อเป็นการรองรับสิทธิ
ของประเทศไทยที่พึงได้ตามท่ีระบุไว้ในอนุสัญญาฯ นั้น 
ต้องอาศัยการบูรณาการร่วมกันของหลายหน่วยงาน

หลัก/รองที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติและบังคับใช้กฎหมาย 
จึงส่งผลให้การด�าเนินงานมีข้อจ�ากัดไม่สามารถผลักดัน
การแก้ไข ปรับปรุงข้อกฎหมายให้สอดรับกับอนุสัญญาฯ 
ได้อย่างรวดเร็ว

ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้ หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องควรเร่งด�าเนินการปรับปรุงกฎหมายภายในที่
เกี่ยวข้องกับทะเลซึ่งมีอยู ่ประมาณมากกว่า 70 ฉบับ  
ให ้สอดคล้องกับตัวอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย 
กฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยการ 
บูรณาการการแก้ปัญหาทางทะเลตามภารกิจของแต่ละ
ส่วนงานให้มีการมองเห็นปัญหาและเป้าหมายร่วมกัน
แบบองค์รวมที่มุ่งสู่การรักษาผลประโยชน์ของชาติเป็น
ส�าคัญ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิของประเทศไทย 
ที่พึงมีจากการให้สัตยาบันอนุสัญญาฯ และเพื่อให ้
สอดคล้องกับมาตรฐานของโลกในการบริหารจัดการใน 
ทุกมิติที่เกี่ยวข้องกับทะเลและมหาสมุทร ครอบคลุม
บริเวณทั้งที่อยู ่ภายใต้อ�านาจแห่งชาติและภายนอก  
อันจะส่งผลให้ประเทศไทยสามารถแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ
ความมั่นคงทางทะเล อันได้แก่ ปัญหาการอ้างสิทธิ 
ทับซ้อนทางทะเล ปัญหาความปลอดภัยของเส้นทาง 
เดินเรือ ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติปัญหาทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมทางทะเล และปัญหาภัยธรรมชาติทาง
ทะเล ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
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ปฏิรูปกลไกด้านความหลากหลายทาง
ชีวภาพทั้งระดับชาติและพ้ืนที่

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 20 

จากในอดตีทรพัยากรธรรมชาตแิละความหลากหลายทางชวีภาพมคีวามอดุมสมบรูณ์ มจี�านวนมากพอ 
ต่อการใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ แต่ปัจจุบันเมื่อจ�านวนประชากรเพ่ิมมากข้ึนประกอบกับ 
ความเจริญรุ่งเรืองทางสังคม จึงท�าให้มีการน�าเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ประโยชน์มากขึ้น 
รวมถึงการน�าทรัพยากรธรรมชาติไปใช้ในด้านต่าง ๆ เช่น การผลิต การบริโภค หรือใช้เป็นท่ีอยู่
อาศัยมากขึ้นตามล�าดับ ส่งผลให้เกิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่สมดุลขาดการอนุรักษ์ 
คุ้มครอง ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ประเทศไทย 
จึงจ�าเป็นที่จะต้องมีกฎหมายหลัก นโยบาย และทิศทางของการด�าเนินงานที่มีความชัดเจน 
เพื่อเป็นกรอบในการบริหารจัดการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ พร้อมท้ังทบทวน ปรับปรุง 
พัฒนากฎหมายเฉพาะท่ีเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกัน 
ในการก�ากับดูแลและคุ้มครองทรัพยากรที่มีความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ รวมทั้ง 
ส่งเสริมการมีบทบาทและส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ดูแล คุ้มครอง และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพของทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตลอดจนประชาชนในพืน้ท่ี ทีจ่ะเป็นการสร้างกลไกด้านความหลากหลายทางชวีภาพทัง้ในระดบัชาต ิ
และพื้นที่อย่างแท้จริง

ในการด�าเนินงานที่ผ่านมา ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดท�า 
(ร่าง) พระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. …. พร้อมจัดรับฟังความเห็นที่มีต่อ (ร่าง) 
พระราชบัญญัติฯ จากผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อแนวทางการด�าเนินงานที่เหมาะสม นอกจากนี้ 
ส�านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) (สพภ.) ได้มีการปรับปรุง (ร่าง)  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ พ.ศ. 2561 - 2580 เพื่อให้สอดคล้องกับการด�าเนินงานภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยในส่วนของการด�าเนินการปฏิรูปกลไกคณะกรรมการในระดับพื้นที่  
อยู่ระหว่างจัดตั้งคณะกรรมการความหลากหลายทางชีวภาพในระดับจังหวัด เพ่ือประสานการ
ด�าเนินงานปฏิรูประบบและเครือข่ายของศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น ต�าบล ให้เป็น
ไปในทิศทางที่ชัดเจนต่อไป
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ดังนั้น การด�าเนินการในระยะต่อไป ควรเร่งสร้างกลไก
ของคณะกรรมการในระดับประเทศ ระดับพื้นที่  
เพ่ือเพิม่ประสทิธภิาพในการด�าเนนิการด้านความหลากหลาย 
และเกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการขับเคลื่อน
การด�าเนินงานที่ เกี่ยวข้องรวมถึงต ้องมีการก�าหนด
กฎหมาย นโยบาย มาตรการ ข้อบัญญัติต่าง ๆ ให้ม ี
ความชัดเจน เพื่อเป็นกรอบในการด�าเนินการในการ
บริหารจัดการทรัพยากรชีวภาพ ความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ ให้เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับการ
ด�าเนินงานและบริบทของประเทศ ท้ังน้ี การก�าหนด 
จัดต้ังองค์กรกลางหรือหน่วยงานกลางท่ีมีอ�านาจหน้าท่ี
ชัดเจน มีศักยภาพที่จะประสานการด�าเนินงานร่วมกับ
องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน โดยเฉพาะภาคประชาสังคม 
ชุมชน รวมถึงประชาชนระดับพื้นที่ จะส่งผลให้มีการ 
ขับเคล่ือนกลไกด้านความหลากหลายทางชีวภาพทั้ง 
ในระดับชาติและพื้นที่ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันและ
สร้างความยั่งยืนในด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 
ต่อไป

(ร่าง) พระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ 
พ.ศ. …. ถือเป็นความพยายามในการน�าหลักการและ 
แนวความคิดสมัยใหม่ที่มุ ่งส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์
ทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ  
เพื่อการใช ้งานและพัฒนาอย่างยั่งยืนมาก�าหนดไว ้  
ซึง่มีหลักการทีส่อดคล้องกบัรฐัธรรมนญูและสอดคล้องกบั 
หลักการ เจตนารมณ์ตามอนุสัญญาว ่าด ้วยความ 
หลากหลายทางชีวภาพอย่างเหมาะสม ด้วยวิธีการและ
มาตรการต ่าง ๆ เหล ่านี้ก ่อให ้ เกิดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการด�าเนินงานมากขึ้น ทั้งนี้ ความท้าทาย
ที่ส�าคัญ คือ การให้ประชาชนและชุมชนในระดับพ้ืนที ่
ได้เข้าไปมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการควบคุม ก�ากับ 
ติดตาม ตรวจสอบ และมีบทบาท อ�านาจหน้าที่ในการ
ด�าเนินการ โดยอาจจะเสนอให้มีแต่งตั้งบุคคลในภาคส่วน
ต ่าง ๆ ที่ เกี่ ยวข ้อง เข ้ า เป ็นคณะกรรมการหรือ 
คณะอนุกรรมการในชุดต่าง ๆ ที่ด�าเนินการในเร่ืองความ
หลากหลายทางชีวภาพ ทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค 
จังหวัด ท้องถิ่น และชุมชนในพื้นที่ ก่อให้เกิดกลไก 
การท�างานที่เข้าถึงทุกภาคส่วนทุกระดับอย่างแท้จริง
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0621

ปฏิรูประบบการวิจัยด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 21 

ประเทศไทยมีความหลากหลายทางชีวภาพที่อุดมสมบูรณ์ ซ่ึงเป็นปัจจัยพ้ืนฐานในการด�ารงชีวิต
ของประชาชน และเป็นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจ ท้ังในระดับประเทศ และระดับชุมชน เพ่ือให้
ประเทศไทยมีองค์ความรู ้และการวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอดในการเพิ่มขีดความสามารถใน 
การแข่งขันได้นั้น จึงจ�าเป็นต้องให้ความส�าคัญกับการปฏิรูประบบการวิจัยด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ เพ่ือพัฒนาระบบการวิจัยให้ครอบคลุมตั้งแต่การวิจัยขั้นพ้ืนฐานและอนุกรมวิธาน 
นวัตกรรม และการประยุกต์ใช้ในเชิงเศรษฐกิจ และเศรษฐศาสตร์ระบบนิเวศและความหลากหลาย
ทางชีวภาพ โดยส่งเสริมให้มีการจัดท�าแผนการวิจัยและสนับสนุนการน�างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
และส่งเสริมการปฏิรูปองค์กรวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
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การด�าเนินการที่ผ่านมา ส�านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ได้สนับสนุนทุนโครงการวิจัยความ
หลากหลายทางชีวภาพด้านการเกษตร จ�านวน 12 โครงการ ซึ่งสอดคล้องกับการสนับสนุนงบประมาณตามแนวทาง
การปฏิรูปการวิจัยและนวัตกรรมโดยจัดงบประมาณตามวาระการวิจัย ในส่วนของความหลากหลายทางชีวภาพ  
การด�าเนินการดังกล่าวเป็นการส่งเสริมให้เกิดการวิจัยในด้านความหลากหลายทางชีวภาพมากขึ้น และมีความต่อเนื่อง
ในการให้ทุนการวิจัยในด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และการจัดท�าแผนการวิจัย รวมถึงพัฒนาความ 
หลากหลายทางชีวภาพที่เชื่อมโยงกับทิศทางการพัฒนาของโลกและระดับประเทศด้านการวิจัยและนวัตกรรม  
โดยก�าหนดทิศทางการวิจัยและประเด็นหลักที่มีความส�าคัญเร่งด่วนในการด�าเนินการ ส่งผลต่อการพัฒนาสู่ความยั่งยืน 
รวมถึงพัฒนากลไกการเชื่อมโยงองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม เพื่อเข้าสู่การก�าหนดนโยบายและแผนของ 
ภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการอนุรักษ์และพัฒนาเศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพ และส่งเสริม สนับสนุนให้มี
การวิจัยเชิงปฏิบัติการตามความต้องการของชุมชน และการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ส�าหรับคนในชุมชน

0621

การปฏิรูประบบการวิจัยด้านความหลากหลายทาง
ชีวภาพยังประสบความท ้าทายในการจัดท�าแผน 
การวิจัย การก�าหนดทิศทางการวิจัย และประเด็นที่จะ 
ส่งผลต่อการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันในปัจจุบัน เพื่อให ้ผลงานวิจัยตรงต่อความ
ต้องการของประเทศ และการดึงดูดหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชน หรือผู้มีศักยภาพเข้ามาท�าการวิจัย รวมถึง
การประสานความร่วมมือระหว่างภาคีพัฒนาเพื่อต่อยอด
การวิจยัให้เกดิประสทิธภิาพและประสทิธผิลในการปฏริปู

ข้อเสนอแนะในด�าเนินงานในระยะต่อไป ควรให้ความ
ส�าคัญกับการวิจัยในด้านความหลากหลายทางชีวภาพใน
ประเดน็ทีมี่ความครอบคลมุทกุมติมิากขึน้ และเมือ่เสรจ็สิน้ 
การวิจัยแล้ว ควรสนับสนุนให้มีการน�าผลของการวิจัยไป
ประยุกต ์ ใช ้ ได ้จริ งและเกิดผลอย ่างเป ็นรูปธรรม  
โดยมีหน่วยงานในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และน�าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาขีดความ
สามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อสร้างสภาพ
แวดล้อมให้เอื้อต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ต่อไป
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ประเทศไทยมีความหลากหลายทางชีวภาพในหลายมิต ิ
โดยข้อมูลในปี 2555 มีจุลินทรีย์ไม่น้อยกว่า 200,000 ชนิด 
พืชมีท่อล�าเลียงและพืชไม่มีท่อล�าเลียงไม่น้อยกว่า 1,400 ชนิด 
(คิดเป ็นร ้อยละ 4 ของพืชที่จ�าแนกชนิดได ้แล ้วทั่วโลก 
สัตว์มีกระดูกสันหลัง ไม่น้อยกว่า 4,000 ชนิด (คิดเป็น 
ร ้อยละ 8 ของสัตว ์มีกระดูกสันหลังทั่วโลก) สัตว ์ไม ่มี 
กระดูกสันหลั ง  ไม ่น ้อยกว ่า  80,000 ชนิด ( คิดเป ็น 
ร้อยละ 6 ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในโลก) ปลาไม่น้อยกว่า 
2,000 ชนิด (คิดเป็นร้อยละ 10 ของปลาที่จ�าแนกแล้วในโลก) 
ท�าให้ต ้องมีการปฏิรูประบบข้อมูลความหลากหลายทาง
ชีวภาพของประเทศเพื่อการอนุรักษ์ คุ้มครอง ใช้ประโยชน์ 
และแบ่งปันผลประโยชน์ท่ีเป็นธรรม โดยมีการส่งเสริมให้มี 
การพัฒนาคลังข้อมูลทรัพยากรชีวภาพระดับชาติ และส่งเสริม
ให้มีการจัดท�าบัญชีรายการทรัพยากรความหลากหลายทาง
ชีวภาพและแหล่งตัวอย่าง เพื่อให้หน่วยงานและชุมชนสามารถ

การด�าเนินงานที่ผ่านมา ได้มีการจัดท�าระบบคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย โดยการปรับปรุง
ระบบให้รองรับการแสดงผลชนิดพันธุ์พืช สัตว์ และจุลินทรีย์ ทะเบียนชนิดพันธุ์ต่างถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ สถานภาพ 
การคุกคาม สถานภาพการคุ้มครองตามกฎหมาย งานวิจัย และปรับปรุงระบบให้สามารถจัดเก็บ แลกเปล่ียน เข้าถึง 
เช่ือมโยงข้อมูลอย่างเป็นระบบ ให้มีประสิทธิภาพโดยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมากยิ่งข้ึน และเผยแพร่ข้อมูล 
เป็นสาธารณะเพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้งานและประชาชนทั่วไปได้ใช้ประโยชน์ ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาคลังข้อมูล
ทรัพยากรชีวภาพระดับชาติ มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่สามารถประมวลผลในจุดเดียว ด้วยการพัฒนาระบบ 
ฐานข้อมูลตามมาตรฐานสากล มีแพลตฟอร์มแบบเปิดภายใต้ชื่อ Thai Biodiversity Database Platform เพ่ือสร้าง
ความพร้อมในการเชื่อมโยงข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อมูลให้มีข้อมูลหลายมิติ น�าไปสู่การใช้ข้อมูลเพื่อขับเคลื่อน 
การใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ และมีการส�ารวจและรวบรวมองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
กับความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนที่ประสบความส�าเร็จในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ และ 
เผยแพร่องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นดังกล่าวผ่านระบบจัดการฐานความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

ทีม่า : ส�านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ (2562),
ส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจการเกษตร (2555)

เข้าถึงการใช้ข้อมูลและตัวอย่างความหลากหลายทางชีวภาพร่วมกันได้และมีการน�าข้อมูลดังกล่าวไปสร้างองค์ความรู้
เพื่อต่อยอดในการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ

0622

ปฏิรูประบบข้อมูลความหลากหลายทาง
ชีวภาพของประเทศเพ่ือการอนุรักษ์ 
คุ้มครอง ใช้ประโยชน์ และแบ่งปันผล
ประโยชน์ที่เป็นธรรม

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 22 
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ความท้าทายที่ส�าคัญในการปฏิรูประบบข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ คือ การพัฒนาคลังข้อมูลทรัพยากรชีวภาพ
ในระดับชาติ เพ่ือขับเคลื่อนการปฏิรูประบบข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ และเพ่ือการอนุรักษ์ 
คุ้มครอง ใช้ประโยชน์ รวมถึงแบ่งปันผลประโยชน์ที่เป็นธรรม

ดังนั้น การด�าเนินในระยะต่อไป ควรมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพให้มีข้อมูล 
ที่ครบถ้วน โดยเฉพาะการเก็บข้อมูลที่มีความจ�าเพาะหรือข้อมูลเชิงพื้นที่ โดยด�าเนินการ เช่น การท�าบัญชีรายการ
ความหลากหลายทางชีวภาพและแหล่งตัวอย่าง การจัดตั้งธนาคารอนุรักษ์เมล็ดพันธุ์พืชที่ถูกคุกคาม จัดตั้งธนาคาร
พันธุกรรมสัตว์ และจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาพืชและสัตว์ทะเล เป็นต้น รวมถึงการพัฒนาทักษะในการเข้าถึง
แหล่งฐานข้อมูล และมีการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักทั้งในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนที่จ�าเป็น 
ต้องใช้ข้อมูลในฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อน�าไปใช้ประโยชน์ในการวิจัยหรืออนุรักษ์ คุ้มครอง 
และแบ่งปันผลประโยชน์ที่เป็นธรรม อีกทั้ง ควรเร่งบูรณาการฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพระหว่าง
หน่วยงานให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง เพื่อสร้างเครือข่ายฐานข้อมูลความหลากหลาย 
ทางชีวภาพที่มีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพต่อไป
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ปฏิรูประบบและเครือข่ายฐานทรัพยากร
ท้องถิ่นให้ครอบคลุมทั่วประเทศ รวมถึง 
เครือข่ายระดับประเทศและอาเซียน

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 23 

ปัจจุบัน การบริหารจัดการทรัพยากรท้องถิ่นอยู่ภายใต้การด�าเนินการของภาครัฐเป็นหลัก และ 
ขาดการบูรณาการกันระหว่างฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นในแต่ละพ้ืนท่ี ส่งผลให้การบริหารจัดการ
และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่นมีประสิทธิภาพน้อยกว่าที่ควร และยากต่อการด�าเนินการ 
ในระดับนโยบายท่ีครอบคลุมระดับประเทศและระดับภูมิภาค จึงจ�าเป็นต้องมีการปฏิรูประบบและ
เครือข่ายฐานทรัพยากรท้องถิ่นให้ครอบคลุมทั่วประเทศ รวมถึงเครือข่ายระดับประเทศและ
อาเซียน เพื่อให้ภาครัฐและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรท้องถิ่น 
และเกิดการบูรณาการข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นในการคุ้มครอง ฟื้นฟู และแบ่งปันผลประโยชน์ 
ในการใช้ทรัพยากรอย่างเป็นระบบและเป็นธรรม ครอบคลุมเป็นเครือข่ายระดับประเทศและ
ภูมิภาคอาเซียน โดยมุ่งให้ความส�าคัญกับการบูรณาการฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น การมีส่วนร่วม
ของภาคส่วนที่เก่ียวข้อง ได้แก่ โรงเรียน และชุมชนท่ีเป็นเจ้าของทรัพยากรเป็นหลักในการอนุรักษ์
ทรัพยากรในท้องถิ่น ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา เป็นพี่เลี้ยงและก�าหนดพื้นที่เป้าหมาย 
(ระดับจังหวัด) และมุ ่งเน ้นการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรในท้องถิ่น 
อย่างเป็นธรรม ให้มีการส�ารวจและจดทะเบียนทรัพยากรพันธุ์พืช ทรัพยากรพันธุ์สัตว์ในท้องถิ่น 
รวมถึง ภูมิป ัญญาที่ เกี่ยวข ้อง เพื่อแสดงสิทธิ์ ในทรัพยากร ยกระดับกลไกและเครือข ่าย 
จากหน ่วยงานภาคีภายใต ้ โครงการอนุรักษ ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ขึ้นเป็นเครือข่ายศูนย์อนุรักษ์และ
พัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น ต�าบล พร้อมขยายให้ครบทุกต�าบลท่ัวประเทศ ตลอดจนก�าหนดพ้ืนที่
ต้นแบบ พื้นที่เป้าหมาย และขยายผลการด�าเนินการต่อเนื่อง เพื่อเป็นฐานในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรท้องถิ่นที่เชื่อมโยงเครือข่ายสู่ระดับประเทศ ระหว่างประเทศ และภูมิภาคต่อไป

ผลการด�าเนินงานที่ผ่านมา ส�านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) (สพภ.) 
ได้มีการด�าเนินการจัดท�า (ร่าง) พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ 
จากการใช้ทรัพยากรชีวภาพ พ.ศ. .... เพื่อก�าหนดแนวทางการแบ่งปันการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรชีวภาพท้องถิ่น และได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้การใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถ่ิน เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนภายใต้การสนับสนุนของ สพภ. เป็นต้น
แบบด้านการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพควบคู ่กับการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน และเป็น 
ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบด้านการใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เป ็นการสร ้างความมีส ่วนร ่วมในการบริหารจัดการข ้อมูลระหว ่างภาครัฐและ 
ภาคประชาสังคม นอกจากนี้ สพภ. ได้เก็บรวบรวมและจัดท�าบัญชีรายการพืช สัตว์ และจุลินทรีย์ 
ที่มีแหล่งก�าเนิดหรือพบได้ในประเทศ รวมทั้งภูมิปัญญาของชุมชนและท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ในการ
เป็นฐานข้อมูลและดูแลการใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพและ
ภูมิปัญญาของชุมชนและท้องถิ่น โดยปัจจุบันมีการจัดเก็บข้อมูลแล้วมากกว่า 11,141 รายการ
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ความท้าทายของการด�าเนินงานเพื่อยกยกระดับ อพ.สธ. 
ขึ้นเป ็นศูนย ์อนุรักษ ์และพัฒนาทรัพยากรท ้องถิ่น 
ระดับต�าบลที่มีจ�านวนมากถึง 7,255 แห่งทั่วประเทศ นั้น 
นอกเหนือจากประเด็นด้านงบประมาณที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จะต้องได้รับการจัดสรรมาเพื่อบริหาร
จัดการการด�าเนินงานที่เก่ียวข้อง รวมถึงการเตรียม 
ความพร้อมของบุคลากร และชุมชนประชาชนเกี่ยวกับ
การรับรู ้คุณค่าความส�าคัญของทรัพยากรในพื้นที่แล้ว 
สิ่งที่ส�าคัญและท้าทายการด�าเนินงานอีกด้านหนึ่ง คือ 
รูปแบบ วิธี ในการบริหารจัดการและใช ้ประโยชน ์
จากทรัพยากรในท้องถ่ินที่จะต้องอยู ่บนพื้นฐานของ 
การแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเท่าเทียม และเป็นธรรม 
แก่ชุมชนผู้เป็นเจ้าของและดูแลรักษาทรัพยากรในพ้ืนที่
ให้ด�ารงอยู ่ เพื่อสร้างความเป็นธรรมอย่างเท่าเทียม 
ให้กับชุมชน ประชาชนเจ้าของทรัพยากรอย่างโปร่งใส

การด�าเนินการในระยะต่อไป ควรขยายศูนย์อนุรักษ์และ
พัฒนาทรัพยากรท้องถิ่นในระดับต�าบล ให้ครบทุกต�าบล
ทั่วประเทศ เพื่อให ้เป ็นศูนย ์การเรียนรู ้ด ้านความ 
หลากหลายทางชวีภาพของชมุชน และเชือ่มโยงเครอืข่าย 
สู่ระดับประเทศ ระหว่างประเทศ และภูมิภาค พร้อมท้ัง 
บูรณาการฐานข ้อมูลทรัพยากรท ้องถิ่น โดยการม ี
ส ่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่ เกี่ยวข้องและเครือข่าย 
ความร่วมมือ ในการอนุรักษ์ ฟื ้นฟู และใช้ประโยชน์
ทรัพยากรในท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน
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ปฏิรูประบบบุคลากรด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 24 

สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในปัจจุบันและในอนาคต ท้ังในประเด็นการศึกษา การวิจัย
พื้นฐานและเชิงลึก รวมถึง เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูง เพื่อการพัฒนาต่อยอดในเชิงเศรษฐกิจ 
สังคม สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจจากการใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพ ท�าให้ต้องอาศัย 
องค์ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพที่ถูกต้อง การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้างและ
พัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้เกี่ยวกับด้านความหลากหลายทางชีวภาพจึงเป็นสิ่งส�าคัญ เช่น 
นักสรีรวิทยา นักกายวิภาค นักสัณฐานวิทยา นักชีวโมเลกุล นักเกษตร นักเคมีวิเคราะห์ นักกฎหมาย 
นักอนุกรมวิธานในสาขาที่ขาดแคลน นักอนุกรมวิธานสมทบ นักชีวสารสนเทศ นักวิศวกรรมชีวเวช 
นักพันธุศาสตร์ นักพันธุวิศวกรรม เป็นต้น ทั้งในระดับส่วนกลางและท้องถิ่น เพื่อให้สอดคล้อง 
กับบริบทการพัฒนาประเทศที่มุ่งสร้างเศรษฐกิจด้วยเศรษฐกิจชีวภาพ การจัดท�าแผนพัฒนาระบบ
บุคลากรด้านความหลากหลายทางชีวภาพ สามารถส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาบุคลากร
ด้านอนกุรมวธิานและสาขาทีเ่กีย่วข้องสอดคล้องกับสถานการณ์และการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ 
และสร้างอัตราก�าลัง ต�าแหน่งงาน และเส้นทางอาชีพของบุคลากรด้านความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ พร้อมท้ังสนับสนุนการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับต�าแหน่งงาน 
สร้างแรงจูงใจให้มีการเข้ามาศึกษาทางด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ตลอดจนเสริมสร้าง
ศักยภาพของบุคลากรให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ พร้อมสร้างภาวะผู้น�าและทักษะ 
องค์ความรู้ที่จ�าเป็นเพื่อให้ประเทศไทยเป็นผู้น�าทางด้านการวิจัยและพัฒนาในภูมิภาคอาเซียน

การด�าเนินงานท่ีผ่านมาส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย 
โดยการด�าเนินกิจกรรมที่ เน ้นกระบวนการพัฒนา
บุคลากรในด ้านต ่าง ๆ อาทิ กิจกรรมการจัดสรร 
ทุนเล่าเรียนสาขาอนุกรมวิธานและสาขาที่เกี่ยวข้อง 
ตามความต้องการของหน่วยงาน และจัดการฝึกอบรม
และดูงานด้านอนุกรมวิธานอย่างต่อเนื่อง กิจกรรมสร้าง
และพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 
ในเชิงสหสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระบบและนอกระบบ
การศึกษา รวมถึงบุคลากรในท้องถิ่นและชุมชน และ
กิจกรรมสนับสนุนบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ 
ให้มีบทบาทส�าคัญและมีส ่วนร่วมในการด�าเนินการ
โครงการด้านความหลากหลายทางชีวภาพในระดับ
ภูมิภาคและระหว่างประเทศ ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ ยังอยู่
ระหว ่างด�า เนินการโดยส�านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

ที่มา : โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบาย

       การจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย
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วิจัยและนวัตกรรม เพ่ือขับเคลื่อนสังคมไทยสู่ความเป็น
สังคมบนฐานของความรู้ ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ตลอดจนระบบการวิจัยและพัฒนาให ้ เชื่อมโยงกับ 
ชีวิตจริงในสังคมและให้สามารถใช้ความรู ้ของโลกได้
อย่างชาญฉลาด

การสร ้ างแรงจู ง ใจ เพื่ อสร ้ างบุคลากรด ้ านความ 
หลากหลายทางชีวภาพจึงเป็นความท้าทายที่ส�าคัญ 
เน่ืองจากสาขาความหลากหลายทางชีวภาพ สาขา
อนุกรมวิธาน และสาขาอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เป็นสาขา 
วิชาเฉพาะ จึงควรมุ ่งเน้นกระบวนการวางแผนเพื่อ
สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านดังกล่าว
เข้ามาปฏิบัติงาน รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากร 
ที่มีอยู่เดิม มุ่งให้ความส�าคัญในการศึกษาเพ่ิมเติม และ
แสดงให้เห็นเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพของตน 
ซึ่งหากไม่มีการวางแผนอย่างเป็นระบบอาจก่อให้เกิด 
การขาดแคลนบุคลากรในสาขาเฉพาะด้าน ดังนั้นการ
สร้างบคุลากรท่ีโดดเด่นด้วยคุณภาพด้านความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ จะเป ็นพลังส� าคัญในการพัฒนางาน 
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพของไทย เพื่อให้เกิด 
การอนุรักษ์และประโยชน์ต่อประเทศอย่างยั่งยืน

การด�า เนินการในระยะต ่อไป เ พ่ือส ่ งผลสัมฤทธิ ์
ในประเด็นปฏิรูประบบบุคลากรด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ควรมุ ่งเน้นความร่วมมือจากหน่วยงาน 
ที่ เ กี่ ย วข ้ อ ง  การประชาสัมพันธ ์ ข ้ อมู ล เส ้ นทาง 
ความก ้าวหน ้าในอาชีพและผลประโยชน ์ที่ ได ้ รับ 
การให้ทุนการศึกษาและรับบรรจุเข ้าท�างานแก่ผู ้ที่ 
ก�าลังศึกษา การให้ทุนศึกษาเพ่ิมเติมแก่บุคลากร รวมถึง
การสนับสนุนการบริหารจัดการโครงสร ้างพื้นฐาน 
ที่ รองรับต�าแหน ่งงาน เ พ่ือให ้ เกิดการพัฒนาและ 
เสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรด้านอนุกรมวิทยาและ
สาขาที่เกี่ยวข้อง นอกจากน้ัน ควรจัดท�าฐานข้อมูล
ภูมิปัญญาท้องถ่ินเพ่ือรวบรวมข้อมูลท่ีมีอยู ่ในแต่ละ
ชุมชน ส�าหรับสร้างและพัฒนาปราชญ์ท้องถิ่น ตลอดจน
เสริมสร ้างความตระหนักและความรู ้ความเข ้าใจ 
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพผ่านการบูรณาการ 
ร่วมกันจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
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ปฏิรูประบบกลไกรองรับการใช้ประโยชน์
และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างยั่งยืน

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 25 

การขับเคลือ่นกลไกเพือ่รองรบัการใช้ประโยชน์และอนรุกัษ์ความหลากหลายทางชวีภาพอย่างยัง่ยนืนัน้ 
ประกอบด้วยการด�าเนินงานจาก 3 ระดับ ทั้งในระดับนโยบาย ระดับภาคส่วน และระดับพื้นท่ี/
ชุมชนท้องถิ่น โดยแต่ละระดับมีกลไกการด�าเนินงานที่แตกต่างกันไปเพื่อรองรับการใช้ประโยชน์
และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ดังนี้ ในระดับนโยบาย เร่งผลักดันเศรษฐกิจ
ชีวภาพ เป็นหน่ึงในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยจัดท�าแผนขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ
ของประเทศ ผลักดันการด�าเนินงานในทุกภาคส่วนการพัฒนาและการผลิต เร่งรวบรวมข้อมูล 
และประเมินมูลค่าที่เกิดจากการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ และประมาณการ
ศักยภาพในอนาคต ทั้งกระบวนการ ตั้งแต่ต้นน�้า กลางน�้า และปลายน�้า รวมทั้ง ก�าหนดเป้าหมาย
และทิศทางการพัฒนาแต่ละภาคส่วนให้ค�านึงถึงต้นทุนธรรมชาติและความม่ันคงทางชีวภาพ 
เป็นความส�าคัญล�าดับแรก ควบคู ่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ระดับภาคส่วน อาทิ  
ภาคเกษตร ประมง ปศุสัตว์ ท่องเที่ยว สาธารณสุข อุตสาหกรรม พลังงาน คมนาคม การศึกษาวิจัย 
และภาคประชาชน ในการผลักดันกระบวนการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน รวมทั้งใช้กลไก
ประชารัฐให้มีส่วนร่วมในการก�าหนดกระแสการผลิตและบริโภคอย่างยั่งยืนให้เป็นกระแสหลัก 
ของสังคม ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกภาคส่วนในการเข้ามามีบทบาทในการด�าเนินธุรกิจ
ที่ มีความรับผิดชอบต ่อความหลากหลายทางชีวภาพ และระดับพื้นที่ /ชุมชนท ้องถิ่น  

การสร ้ างศักยภาพในระดับพื้ นที่ /ชุมชนท ้องถิ่ น  
เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง 
ซ่ึงการยกระดับกลไกและเครือข่ายจากหน่วยงานภาคี
ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก 
พ ร ะ ร า ช ด� า ริ  ส ม เ ด็ จ พ ร ะ เ ท พ รั ต น ร า ช สุ ด า ฯ  
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ให้มีความเชื่อมโยง 
กับการด�าเนินงานของหน่วยงานอ่ืนที่มีรูปแบบคล้ายคลึง
กัน และปรับรูปแบบและการด�าเนินงานให้สอดคล้อง
และเป ็นไปในทิศทาง เดียวกัน  จากความส� า คัญ 
ของการด�าเนินงานท้ัง 3 ระดับข ้างต ้น จึงน�าไปสู  ่
การบรรลุเป้าหมายเพ่ือมีกลไก/แนวทางเชื่อมโยงผล
ประโยชน ์  และการใช ้ งานได ้อย ่ าง เป ็น รูปธรรม 
และกว้างขวางต่อไป

ที่มา : Bioeconomy Report 2016
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การด�าเนินการที่ผ่านมา ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายการ
ด�าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ โดยด�าเนินกิจกรรมท่ี
เน้นกลไกรองรับการใช้ประโยชน์และอนรุกัษ์ความหลากหลาย 
ทางชีวภาพอย่างยั่งยืน อาทิ กิจกรรมผลักดันให้เศรษฐกิจ
ชีวภาพเป็นหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 
และกิจกรรมสร้างกลไกผลักดันวิถีการผลิตและบริโภค
อย ่างยั่ งยืนทั้ งต ้นน�้ า  กลางน�้ า  ปลายน�้ า  รวมถึง 
ในเมือง เข้าสู่กระบวนการผลิตและบริโภคในทุกภาคส่วน 
โดยเฉพาะภาคเกษตร ประมง ท่องเที่ยว โดยกลไก
ประชารัฐ ซึ่งทั้ง 2 กิจกรรม ยังอยู่ระหว่างการด�าเนินการ 
โดยมีส�านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (สพภ.) 
เป็นผู้ด�าเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ อีกทั้ง 
ยังมีการด�าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการก�าหนดกลไกและ
แนวทางการเชื่อมโยงผลประโยชน์จากความหลากหลาย
ทางชีวภาพกลับสู่การอนุรักษ์ โดย สพภ. ได้ประกาศใช้ 
BEDO Concept ซึ่งเป็นหลักการส�าคัญในการพัฒนา
เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ และหนึ่งในหลักการส�าคัญ  
คือ เมื่อมีรายได้จากการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ ต้องปัน 
รายได้กลับไปอนุรักษ์ ทั้งนี้ สพภ. ใช้เครื่องหมายส่งเสริม  
Bio Economy Promotion Mark เป็นเครื่องมือส�าคัญ 

ความท้าทายที่ส�าคัญ คือ การผลักดันในระดับนโยบาย 
เพ่ือให ้เศรษฐกิจชีวภาพเป ็นหน่ึงในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศ ในทิศทางที่มีความสมดุลระหว่าง
การอนุรักษ ์และการใช ้ประโยชน์อย ่างยั่งยืน และ 
การสร้างกลไกรองรับการใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ 
ความหลากหลายทางชีวภาพอย ่างยั่ ง ยืน เพื่อให ้
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสามารถบูรณาการการด�าเนินงาน
ร่วมกันได้และรองรับการใช้ประโยชน์จากความหลากหลาย 
ทางชีวภาพที่เชื่อมโยงกันในทุกระดับ

การด�าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายด้านระบบกลไก
รองรับการใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างยั่งยืน จึงจ�าเป็นต้องให้ความส�าคัญกับ 
การปฏิบัติโดยยึดหลักการใช้ BEDO Concept ซึ่งเป็น
หลักการส�าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ 
และการสร ้างกลไกผลักดันวิถีการผลิตและบริโภค 
อย่างยัง่ยนืทัง้ต้นน�า้ กลางน�า้ ปลายน�า้ ให้เกิดการบรูณาการ 
ร่วมกันของทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องให้การด�าเนินงานให้
เป็นไปตามแผนงานที่ได้วางไว้ โดยให้เกิดการมีส่วนร่วม
ทั้ง 3 ระดับ ทั้งระดับนโยบาย ระดับภาคส่วน และระดับ
พื้นที่/ชุมชนท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการพัฒนาและกลไก
รองรับการใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างยั่งยืน อาทิ การสนับสนุนศูนย์อนุรักษ์และ
พัฒนาทรัพยากรท้องถ่ิน ต�าบล จะช่วยเป็นการยกระดับ
กลไกส�าคัญและเครือข ่ายเชื่อมโยงการด�าเนินงาน 
ให้บรรลุผลตามเป้าหมายต่อไป
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เสริมสร้างระบบบริหารจัดการมลพิษ 
ที่แหล่งก�าเนิดให้มีประสิทธิภาพ

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 26 

ปัญหามลพิษเป็นประเด็นปัญหาส�าคัญของประเทศที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน จากข้อมูล
สถานการณ์ปัจจุบันด้านมลพิษของประเทศไทย ในปี 2561 โดยกรมควบคุมมลพิษ พบว่า คุณภาพ
อากาศในพื้นที่ทั่วไป มลพิษหลักที่ยังเป็นปัญหา คือ ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ฝุ่นละออง PM10 
และก๊าซโอโซน ทีม่แีนวโน้มเกนิค่ามาตรฐานมากกว่าปีทีผ่่านมา คณุภาพแหล่งน�า้ผวิดนิ ร้อยละ 18  
อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม โดยภาคกลางมีแหล่งน�า้ที่อยู่ในเกณฑ์เส่ือมโทรมมากกว่าภาคอื่น คุณภาพ
น�้าทะเล พบว่าบริเวณอ่าวไทยมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมถึงเสื่อมโทรมมาก สาเหตุหลัก 
เน่ืองมาจากการปล่อยทิ้งน�้าเสียจากบ้านเรือน อุตสาหกรรมการเกษตร และการเลี้ยงสัตว์ที่ไม่มี
ระบบจัดการของเสียระบายของเสียลงสู่แม่น�้าสายหลัก รวมทั้งระบบการจัดการน�้าเสียชุมชนยังไม่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอ ในส่วนของสถานการณ์ขยะมูลฝอย พบว่าในปี 2562 ประเทศไทยมีปริมาณ
ขยะ 28.7 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 3 โดยสาเหตุที่ท�าให้ปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นมา
จากการขยายตัวของชุมชนเมือง การเพิ่มขึ้นของจ�านวนประชากรแฝงจากแรงงานต่างด้าวที่เข้ามา
ท�างานในประเทศ การส่งเสรมิการท่องเทีย่ว พฤติกรรมการบรโิภคของประชาชน และขาดการคดัแยก 
ขยะและการก�าจัดที่ถูกวิธี ท�าให้เกิดปริมาณขยะมูลฝอย รวมไปถึงขยะของเสียอันตราย และขยะ
พลาสติกในทะเลเพิ่มมากขึ้น โดยข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษ ปี 2561 พบว่าแหล่งก�าเนิดมลพิษ 
ที่มีการร้องเรียนมากที่สุดคือ โรงงานอุตสาหกรรม รองลงมาคือสถานประกอบการ ซึ่งอยู่ในสัดส่วน
ที่ค่อนข้างสูง เห็นได้ว่าสถานการณ์สิ่งแวดล้อมในภาพรวมยังอยู่ในเกณฑ์ที่ควรได้รับการปฏิรูป
ระบบบริหารจัดการอย่างเร่งด่วน โดยมุ ่งแก้ปัญหาที่ต ้นเหตุ คือการบริหารจัดการมลพิษ 
ที่แหล่งก�าเนิด เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดและเป็นรูปธรรม ตลอดจนส่งเสริม 
การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายให้ประเทศไทยก้าวสู่สังคมคาร์บอนต�่า 
รองรับการพัฒนาประเทศแบบไร้ของเสีย

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ

โรงงานอุตสาหกรรม

สถานประกอบการ

บ่อขยะ/ทิ้งขยะ

เผาขยะ

อาคาร/ที่พักอาศัย

การเลี้ยงสัตว์

การก่อสร้างอาคาร/ถนน

อื่นๆ ไม่สามารถระบุแหล่งที่มาปัญหามลพิษได้

45%11%

2%

7%

5%

5%

22%

3%

แหล่งที่มาของข้อมูลปัญหามลพิษที่ได้รับการร้องเรียนของกรมควบคุมมลพิษ ในปี พ.ศ. 2561
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การด�าเนินการท่ีผ่านมา ภาคีเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ
ที่เก่ียวข้อง อาทิ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทย 
และสถาบันการศึกษา ได ้ด�าเนินโครงการเพื่อมุ ่ ง 
แก้ปัญหา โดยจัดการมลพิษท่ีแหล่งก�าเนิด ไม่ว่าจะเป็น
มลพิษจากชุมชน มลพิษจากอุตสาหกรรม และมลพิษ 
จากเกษตรกรรม ผ่านแนวทางการสร้างความตระหนักรู้ 
กระตุ้นให้ประชาชนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  
การแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคและผลักดันกฎหมายที่
สามารถปลดล็อคการด�าเนินงาน ตลอดจนการสร้าง 
แรงจูงใจให้แก่ผู ้ประกอบการในการผลิตสินค้าและ
บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผ่านโครงการต่าง ๆ 
อาทิ โครงการเสริมสร้างเครือข่ายสิ่งแวดล้อม โครงการ
สร้างจิตส�านึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม การแก้ไขกฎกระทรวงและมาตรฐาน
ส�าหรับบังคับใช้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
ในเร่ืองสุขาภิบาลและระบบบ�าบัดน�้าเสีย โครงการวิจัย
รปูแบบการมส่ีวนรวมในการก�าจดัขยะมลูฝอยทีเ่หมาะสม 
โครงการจัดท�ามาตรการควบคุมการระบายสารอินทรีย์
ระเหยจากโรงงาน โครงการพัฒนาการใช้ประโยชน์ 
กากของเสีย โครงการยกระดับผู้ประกอบการของเสีย 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโรงงานคัดแยกและรีไซเคิล
ซากผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โครงการสร้าง
วินัยและการมีส่วนร่วมของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการขยะ
และสิ่ งแวดล ้อมที่ยั่ งยืน การออกมาตรการดีเดย ์

งดให้ถุงพลาสติก มาตรการส่งเสริมการใช้ถุงพลาสติก
รีไซเคิลที่น�าไปสู่การใช้ซ�้า ลดการท้ิง และสามารถแยก
ประเภทพลาสติกรีไซเคิลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการเข้าสู ่
อุตสาหกรรมสีเขียว

ความท้าทายในการด�าเนินงาน คือ การจัดการมลพิษทาง
สิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาเชิงโครงสร้าง ท่ีเกิดจากสาเหต ุ
ในหลายมิติ ซึ่งอาจไม่สามารถแก้ไขได้ในระยะเวลา 
อันสั้น หรือใช้เพียงแนวทางใดแนวทางหนึ่งในการจัดการ 
ต้องอาศัยระยะเวลา องค์ความรู ้ ความเข้าใจและ 
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะในระดับปัจเจก 
คอืจติส�านกึความรบัผดิชอบในส่วนรวมของผูป้ระกอบการ 
และประชาชน 

ดังนั้น แนวทางการด�าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 
นอกจากการเร่งออกกฎหมาย หรือปรับปรุงระเบียบ  
ข้อบงัคบัต่าง ๆ ให้แล้วเสรจ็ ภาครฐัควรเพิม่ความเข้มงวด 
ในการบังคับใช้กฎหมายเหล่านั้น และควรมีการออก
นโยบายเพื่อจูงใจให้ผู ้ประกอบการลดการใช้สารเคมี
อันตรายและมีการน�านวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เข้ามาประกอบการด�าเนินธุรกิจให้มากขึ้น รวมถึงการเร่ง
ขยายบทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบของผูป้ระกอบการ 
ในการจัดการสารเคมีและมลพิษ ตั้งแต่ต้นทางจนถึง
ปลายทาง
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ปรับปรุงระบบและกลไกการเฝ้าระวัง 
ติดตาม และตรวจสอบมลพิษ

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 27 

ปัญหามลพษิของประเทศไทยในปัจจุบนัมแีนวโน้มทวคีวามรุนแรงมากขึน้อย่างต่อเนือ่ง เพราะอยูใ่นช่วง 
ระยะเวลาของการพัฒนาประเทศ จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงในทุกมิต ิ
ที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยยะส�าคัญ เป็นสาเหตุหนึ่งของการก่อมลพิษหลากหลายรูปแบบ  
ไม่ว่าจะเป็นมลพษิทางอากาศ มลพิษทางน�า้ มลพษิทางเสยีง และปัญหาการจดัการขยะ ซึง่เป็นปัญหา 
ที่มาจากหลากหลายแหล่งก�าเนิด มีวิธีการบริหารจัดการที่ต่างกัน จากผลการด�าเนินงานบริหาร
จัดการมลพิษของกรมควบคุมมลพิษในช่วงที่ผ่านมา พบว่าสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย 
ยังอยู ่ในเกณฑ์ท่ีต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ซ่ึงในปัจจุบัน หน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจ
เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม มีการด�าเนินการแบบแยกส่วน ขาดการบูรณาการ ท�าให้การแก้ไขปัญหา 
ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีความซ�้าซ้อนในการด�าเนินงาน รวมท้ังปัญหาจากกฎระเบียบ 
เชิงโครงสร้างภาครัฐท่ีเป็นอุปสรรคในการด�าเนินงาน ซ่ึงยังไม่มีความชัดเจนในการก�าหนดแนวทาง 
ในการบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงจ�าเป็นต้องมีการปฏิรูปเพ่ือปรับปรุงระบบและ
กลไกการเฝ้าระวัง ติดตาม และตรวจสอบมลพิษ โดยก�าหนดหน่วยงานเจ้าภาพหลักท่ีมีอ�านาจ
หน้าท่ีชัดเจนในการประสานงานด้านการก�ากับดูแลและบริหารจัดการในภาพรวม รวมไปถึง 
ร ่วมก�าหนดกฎระเบียบ/มาตรการท่ีจะใช ้ เป ็นกลไกในการบริหารจัดการด ้านมลพิษที่ 
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
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โดยการด�าเนนิงานทีผ่่านมา กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม และหน่วยงานภายใต้สงักัด ซึง่เป็นหน่วยงาน 
หลักในการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงกระทรวงอุตสาหกรรม ที่มีบทบาทในการควบคุมการก่อมลพิษ 
จากโรงงานอุตสาหกรรม ได้ด�าเนินการตามแนวทางการปฏิรูปเพื่อปรับปรุงระบบและกลไกการเฝ้าระวัง ติดตาม  
และตรวจสอบมลพิษ อาทิ ศึกษาความเหมาะสมของหน่วยงานท่ีจะเป ็นเจ ้าภาพหลักในการด�าเนินงาน  
เพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ และบังคับใช้กฎหมาย จัดท�าท�าเนียบการปล่อยมลพิษและเปิดเผยข้อมูล 
สู ่สาธารณะ โครงการส ่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให ้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย ่างยั่ งยืน  
โครงการปรบัปรงุและพฒันาระบบสารสนเทศการจดัการกากของเสยีอตุสาหกรรม โครงการก่อสร้างอาคารศนูย์เฝ้าระวงั 
และเตือนภัยอุตสาหกรรมภาคเหนือ 

อย่างไรก็ตาม ความท้าทายในการด�าเนินงาน คือการปรับปรุงกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการจัดการปัญหามลพิษ 
ที่อาจต้องใช้ระยะเวลา รวมทั้งความเข้าใจของบุคลากรในหน่วยงานถึงความส�าคัญในการปฏิรูป ตลอดจนการประสาน
ความร่วมมือด้วยความเข้าใจในบทบาทของตนเองอย่างแท้จริง นอกจากนี้ หน่วยงานภาครัฐมีการจัดท�าข้อมูล 
ด้านสิ่งแวดล้อมเป็นจ�านวนมาก แต่เนื่องจากท�างานแยกส่วน จึงยากในการบูรณาการใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงาน รวมไปถึงจ�านวนบุคลากรของภาครัฐในการก�ากับดูแล ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบมีจ�ากัด  
จึงจ�าเป็นต้องแสวงหาแนวทางในการปรับปรุงระบบ และกลไกการติดตาม ตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน�าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในการด�าเนินงาน

ดงัน้ัน การด�าเนนิการในระยะต่อไป หน่วยงานภาครฐัทีเ่กีย่วข้องควรเชือ่มโยงการด�าเนนิงานร่วมกนัเพือ่น�าไปสูก่ารตดัสนิใจ
เชงินโยบายได้อย่างทันท่วงทีโดยอาจพัฒนาแอปพลิเคชั่นที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือให้ภาคประชาชนสามารถมีส่วนร่วม
ในการเฝ้าระวังการก่อมลพิษ นอกจากนี้ ควรปรับปรุงบทลงโทษส�าหรับสถานประกอบการที่กระท�าผิดกฎหมายให้มี
ความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นกลไกในการควบคุมการก่อมลพิษจากแหล่งก�าเนิด

291

แผนการปฏิรูปประเทศ 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 06



0628
ผลักดันทุกภาคส่วนให้ร่วมแก้ปัญหา 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 28 

ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นประเด็นส�าคัญท่ีทั่วโลกต่างให้ความสนใจ และศึกษา
แนวทางแก้ไขมาอย่างต่อเนื่อง จากการศึกษาพบว่า สภาพภูมิอากาศของโลกก�าลังเปล่ียนแปลง
อย่างรวดเร็ว โดยอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงขึ้นประมาณ 0.6 องศาเซลเซียสในระยะเวลา 100 ปี 
ที่ผ่านมา ส่งผลกระทบอย่างมากมายต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก ซึ่งสาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลง มาจาก
สถานการณ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโลกที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดความเสี่ยง 
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีความแปรปรวนและมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นในทุกภูมิภาค 
ของโลก อาทิ อุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโลกและในมหาสมุทรมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น ความเป็นกรด 
ในมหาสมุทร ปริมาณน�้าฝนเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นในฤดูน�้าหลากและน้อยลงในฤดูน�้าแล้ง จ�านวนวัน 
ที่อากาศร้อนเพิ่มมากขึ้น และอัตราการละลายของธารน�้าแข็งท่ีข้ัวโลกเหนือท่ีนับวันจะยิ่งรวดเร็ว 
โดยปรากฏการณ์ดังกล่าวส่งผลให้เกิดภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย ภัยแล้ง และวาตภัย ที่รุนแรง 
และบ่อยครั้งข้ึน ผลกระทบจากวิกฤตน�้าทะเลข้ึนสูง รวมไปถึงเชื้อโรคที่มาจากการเปลี่ยนแปลง 
ของภูมิอากาศ ซ่ึงในท่ีสุดจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในหลายสาขา  
ทั้งนี้ ประเทศไทยได้เข้าร่วมในความตกลงปารีส (Paris Agreement) ได้รับการจัดให้อยู่ในกลุ่มของ
ประเทศที่มีความเส่ียงสูงมาก ล�าดับที่ 12 ของโลก และเป็นหนึ่งใน 10 ประเทศที่มีความเสี่ยงสูง 
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระยะยาว และยังคงไม่สามารถหลุดจากอันดับความเส่ียงสูง
ในระยะยาวดงักล่าวได้ จงึเป็นสญัญาณท่ีแสดงถงึความวกิฤตของสถานการณ์ปัญหาการเปล่ียนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ ที่ประเทศไทยต้องให้ความส�าคัญ และจ�าเป็นต้องมีการปฏิรูปอย่างเร่งด่วน 
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การด�าเนินการที่ผ่านมา ได้มีการด�าเนินนโยบายและ
กจิกรรมในการผลกัดนัให้ทุกภาคส่วนร่วมแก้ไขปัญหาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ  
การจัดท�า (ร่าง) พระราชบัญญัติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ พ.ศ. .... การรวบรวมและจดัเกบ็ข้อมูล
บัญชีก๊าซเรือนกระจกเข้าสู ่ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
บัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย การสร้างความรู้
ความเข้าใจและปลูกฝังจิตส�านึกการมีส ่วนร่วมของ
ประชาชนในทุกภาคส่วน การพัฒนาระบบเช่ือมโยง 
ฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ  
การพัฒนากฎหมาย ระเบียบ มาตรการ นโยบาย และ
กลไกในการบริหารจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
และการสร ้างแรงจูงใจภาคเอกชนในการร ่วมเป ็น 
ผู้ประกอบการสีเขียวเพื่อควบคุมการปล่อยมลพิษ

จากการด�าเนินการดังกล่าวความท้าทายที่ส�าคัญ คือ  
การสร้างความรู้ความเข้าใจให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึง
ปัญหาที่นับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในภาคส่วนที่จะได้รับผลกระทบโดยตรงจาก 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อาทิ ชุมชน ประชาชน
ที่ด�าเนินกิจกรรมและมีวิถีชีวิตอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติ  
ที่จะต้องปรับตัวให้เท่าทันต่อความถี่และความรุนแรง

ของผลกระทบที่ เ กิ ดขึ้ น ในป ั จ จุบั นและอนาคต  
ขณะเดียวกนัสาขาการผลิตท่ีมีบทบาทรับผิดชอบในการลด 
ปริมาณก๊าซเรือนกระจก โดยเฉพาะในภาคพลังงานและ
การขนส่ง รวมถึงภาคอุตสาหกรรมการผลิตท่ีมีแนวโน้ม
ในการสร้างมลพิษสูง จะต้องตระหนักถึงบทบาทและ
ความรบัผดิชอบร่วมกนัในการสร้างสภาพแวดล้อมทีเ่ป็นมติร 
ต่อสิ่งแวดล้อม

แนวทางในการบรรลุเป้าหมาย ภาครัฐควรมีการส่งเสริม
การปรบัเปลีย่นการด�าเนนิกจิกรรมทางเศรษฐกจิให้เป็นไป 
ในทิศทางที่มุ ่ ง ไปสู ่ การเติบโตที่มีการปล ่อยก ๊าซ 
เรือนกระจกต�่า และควรมีการพัฒนา ระบบฐานข้อมูล
ความเสี่ยงเชิงพื้นที่ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
เพ่ิมประสทิธภิาพการขบัเคลือ่นนโยบายด้านการเปลีย่นแปลง 
สภาพภมิูอากาศของประเทศ รวมถงึสร้างความตระหนกัรู ้
ความรู ้และความเข้าใจของประชาชนอย่างต่อเนือ่งเก่ียวกับ 
แบบอย่างการด�าเนินกิจกรรมในชีวิตประจ�าวันที่จะช่วย
แก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านสื่อและ
ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ ตลอดจนโครงการ 
สร้างแรงจูงใจในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

293

แผนการปฏิรูปประเทศ 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 06



0629
ปฏิรูประบบและโครงสร้างการจัดท�า
รายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพ (EIA และ EHIA)

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 29 

การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ (EIA และ EHIA) ของประเทศไทย
น้ัน มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเครือ่งมอืและ
ก ล ไ ก ท่ี ส� า คั ญ ใ น ก า ร พิ จ า ร ณ า 
เห็ นชอบของหน ่ วยงานภาครั ฐต ่ อ 
การอนุมัติโครงการพัฒนาท่ีอาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและต่อเนื่องถึง
สุขภาพของประชาชน มีพัฒนาการ 
มาตามล�าดับจากกรอบของพระราช
บัญญัติสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2518 
ต ่ อมา ได ้ ก�าหนดในรัฐธรรมนูญแห ่ง 
ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550  
ในมาตรา 67 วรรคสองบัญญัติ ไว ้ว ่ า  
การด�าเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนอย่าง
รุนแรงทั้งทางด ้านสภาพสิ่งแวดล ้อม 
ทรั พย ากรธ ร รมชาติ  และสุ ขภาพ  
จะกระท�ามิได้เว้นแต่ (1) จะได้ศึกษาและ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก ร ะ ท บ ต ่ อ คุ ณ ภ า พ 
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนใน
ชุมชน (2) จัดให้มีกระบวนการรับฟัง 
ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ข อ ง ป ร ะ ช า ช น แ ล ะ 
ผูม้สี่วนได้ส่วนเสียก่อน และ (3) ในปี พ.ศ. 2552 ได้มีการผนวกการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสุขภาพ 
(Health Impact Assessment : HIA) เข้ามารวมในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เดิม ตามเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 จนเกิดเป็นรายงาน EIA (กรณีโครงการพัฒนาระดับ
ปกติ) และ EHIA (Environmental & Health Impact Assessment : EHIA) (กรณโีครงการหรอื
กจิการทีอ่าจก่อให้เกดิผลกระทบรุนแรงต่อชุมชน) ปัจจุบันมีโครงการหรือกิจการท่ีต้องท�ารายงาน 
EIA รวม 35 ประเภท ในขณะที่โครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรงต่อชุมชนที่ต้อง 
จัดท�า EHIA รวม 11 ประเภท การจัดท�ารายงาน EIA และ EHIA ได้รับการปรับปรุงมาอย่างต่อเนื่อง 
แต่ยังคงพบปัญหาความขัดแย้งทางสังคมท่ีทวีความรุนแรงขึ้นสะท้อนให้เห็นถึงรากของปัญหา 
เชิงโครงสร้างและระบบที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข อาทิ การมุ่งวิเคราะห์เฉพาะโครงการเท่านั้น ขาดการ
ศึกษาในประเด็นศักยภาพของพื้นที่ ปัญหาในด้านการเข้าถึงเอกสารรายงาน EIA และ EHIA 
ของภาคประชาชน และความล้าสมัยของเนื้อหา บทบัญญัติ การจับปรับ และบทลงโทษของ

ที่มา : ส�านักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2552
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงเป็นสาเหตุส�าคัญที่จะต้องเร่ง
ด�าเนินการปฏิรูป เพื่อพัฒนาและยกระดับให้เป็นที่
เช่ือม่ัน ยอมรับของทุกฝ่าย ลดความขัดแย้งระหว่าง 
ภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน ที่มีสาเหตุมาจากนโยบาย 
แผนงาน และโครงการพัฒนา รวมถึงเพิ่มการมีส่วนร่วม
ในทุกระดับ ท�าให้ต้องมีการปรับปรุงพระราชบัญญัต ิ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 
2535 เพื่อปรับปรุงข้อปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการจัดท�า
รายงาน EIA และ EHIA ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ 
2560 ทั้งนี้ ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2561 ซึ่งเป็นการปรับปรุงเนื้อหากฎหมาย เพื่อรองรับ
การปฏิบัติตามบทบัญญัติมาตรา 58 และมาตรา 278 
ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 เรียบร้อยแล้ว 

โดยผลการด�าเนินการที่ผ ่านมา หน่วยงานภาครัฐ  
โดยส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้เร่งด�าเนินโครงการพัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพกระบวนการการประเมินผลกระทบ 
สิ่ งแวดล ้อม ซึ่ งมีการด�า เนินการเ ชิง รุกเพื่อสร ้าง 
ความตระหนักต่อเจ้าของโครงการ และศักยภาพของ
ประชาชนในการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง และด�าเนินการ
จัดอบรมผู้ใช้งานระบบให้ครอบคลุมทุกประเภทโครงการ
พร ้อมติดตามและประเมินผลการใช ้งาน ทบทวน
ประกาศกระทรวง ก�าหนดหลักเกณฑ์วิธีการจัดท�า และ
เสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นเกี่ยวข้องกับ
การก่อสร้างอาคารหรือด�าเนินโครงการหรือประกอบ
กิจการ (Initial Environmental Examination : IEE)/ 
รายงาน EIA/รายงาน EHIA รายงาน Monitor รวมถึง
พัฒนาศูนย์ข้อมูล EIA ของประเทศ โดยปัจจุบัน สผ.  
อยู ่ระหว่างด�าเนินโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในจังหวัด 
เพื่อกระจายภารกิจการพิจารณารายงานการประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมีแผนพัฒนาศูนย์ข้อมูล EIA 
เชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูล EIA ร่วมกับหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องต่อไป 

ถึงแม้ว่าการจัดท�ารายงาน EIA และ EHIA จะได้รับ 
การแก้ไขปรับปรุงโครงสร้างเชิงระบบมาอย่างต่อเนื่อง 
และได ้ระบุให ้มีกระบวนการมีส ่วนร ่วมและรับฟ ัง 

ความคิดเห็นภาคประชาชนมากขึ้น แต่ระบบ EIA และ 
EHIA ก็ยังไม่ได้รับความเชื่อมั่น และการยอมรับของ 
ทุกฝ่ายมากเท่าท่ีควร อันเนื่องมาจากปัญหาโครงสร้าง
เชิงระบบ รวมถึงในการด�าเนินงานจริงยังขาดการจัด
กระบวนการมีส่วนร่วมอย่างมีความหมาย กลายเป็น 
รูปแบบพิธีกรรมที่ จัด เ พ่ือให ้ครบถ ้วนตามเกณฑ ์ 
ที่กฎหมายก�าหนด จากปัญหาด้านความโปร่งใสของ 
การด�าเนนิการนี ้จึงท�าให้ระบบ EIA และ EHIA ขาดความไว้ใจ 
และเชื่อถือจากภาคประชาชน

ทั้งนี้ ในระยะต่อไป ควรเร่งด�าเนินการแก้ไขปัญหา 
เชิงโครงสร้างของระบบการรายงาน EIA และ EHIA  
อย่างจริงจัง อาทิ ปัญหาเชิงหลักการวิเคราะห์โครงการ 
ในรายงาน โดยเน้นศึกษาศักยภาพของพ้ืนที่ การพัฒนา
ระบบ SEA ให้ครอบคลุมการพัฒนาในระดับนโยบาย
หรือระดับพ้ืนที่ เพ่ือเอื้อต่อการวางแผนนโยบาย แผน 
และพัฒนาพื้นที่ระดับต่าง ๆ และการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลหลังการวิเคราะห์ รวมถึงต้องเร่งปรับปรุง
กฎหมายบทบัญญัติ และความสัมพันธ์ที่ไม่สอดคล้องของ
ระบบการรายงาน EIA และ EHIA กับกฎหมายอื่น ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินโครงการ เช่น กฎหมายผังเมือง 
กฎหมายด้านอุตสาหกรรม กฎหมายด้านการก่อสร้าง
อาคาร และกฎหมายที่รองรับมาตรการลดผลกระทบ
ด้านสุขภาพ เป็นต้น และควรเร่งด�าเนินการแก้ไขปัญหา
ในด้านการเข้าถึงเอกสารรายงาน EIA และ EHIA ของ
ภาคประชาชน ที่ส่งผลต่อความเชื่อถือ ความไว้วางใจ 
ต่อกระบวนการท�างานของหน่วยงานภาครัฐและผู้มีสิทธิ
จัดท�ารายงาน เพ่ือกระตุ้นให้เกิดกระบวนการมีส่วนรวม
อย่างแท้จริง
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ระบบการประเมินยุทธศาสตร์การพัฒนา 
อย่างยั่งยืน (Strategic Environmental 
Assessment : SEA)

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 30 

การประเมินยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า การประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment : SEA) เป็นกระบวนการศึกษา
วิเคราะห์ ประเมินศักยภาพ และขีดความสามารถในการรองรับของสิ่งแวดล้อมตั้งแต่การพัฒนา
นโยบาย แผนงานและโครงการ โดยบูรณาการทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และเปรียบเทียบ
ทางเลือกในการตัดสินใจ ซึ่งท�าให้การตัดสินใจนั้นมีคุณภาพ รอบคอบ โปร่งใส และมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน นับเป็นกระบวนการส�าคัญที่ต้องมีการเร่งด�าเนินการขับเคลื่อนใช้งานอย่างเป็น 
รูปธรรม เพื่อใช้เป็นเครื่องมือเพ่ิมขีดความสามารถในการก�าหนดยุทธศาสตร์ร่วมกันของภาคส่วน
ต่าง ๆ ในสังคม และบูรณาการการท�างานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ

การด�าเนนิการทีผ่่านมา ได้มกีารขบัเคล่ือนการประเมนิส่ิงแวดล้อมระดับยทุธศาสตร์ใน 2 ประเด็นหลกั  
ได้แก่ (1) การทดลองน�าแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ไปด�าเนินการประยุกต์ 
ใช้ในการศึกษาจัดท�าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ในการพัฒนาพื้นที่ผ่านการท�า
โครงการน�าร่อง (2) สร้างความรู้ความเข้าใจการจัดท�าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ให้
กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ผ่านการจัดฝึกอบรมทางวิชาการให้กับผู้ท�าการศึกษาและหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการประชุมสัมมนาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ตลอดจนการปรับปรุงและพัฒนา 
ข้อเสนอการจัดท�าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์

ที่มา : ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ขั้นตอนทั่วไปของกระบวนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
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ประเด็นท้าทายในการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ เพื่อผลักดันมาใช้กับการวางแผน
พัฒนาประเทศอย่างเป็นรูปธรรมในช่วงที่ผ่านมา พบว่า 
ประเทศไทยยงัขาดปัจจยัส�าคญัและจ�าเป็นท่ีจะขับเคล่ือน 
การประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ ใน 4 ประเด็น 
ได้แก่ (1) ขาดผู้เช่ียวชาญท่ีมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ ซึ่งจะเป็นผู ้ถ ่ายทอดองค์ความรู ้  
ผ่านการฝึกอบรม หรือเป็นที่ปรึกษาในโครงการจัดท�า 
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
ที่ เกี่ยวข ้องต ่าง ๆ (2) การขาดความตระหนักถึง 
ความส�าคัญและจ�าเป ็นของการจัดท�าการประเมิน 
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ในกระบวนการวางแผนของ
ผู ้ที่ มีส ่วนเกี่ยวข้องกับการจัดท�าแผนงาน/โครงการ 
ในระดับต่าง ๆ รวมไปถึงความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับการจัดท�าการประเมินสิ่ งแวดล ้อมระดับ
ยทุธศาสตร์ (3) ขาดองค์ความรู้และฐานข้อมลูทีเ่ป็นระบบ 
เช่น ผลงานที่ผ ่านมาทั้งในและต่างประเทศ ตัวชี้วัด 
ที่เกี่ยวข้องในรายสาขา/พื้นท่ี เครื่องมือต่าง ๆ พร้อม
ตั วอย ่ า ง ในกระบวนการการจั ดท� าการประ เ มิน 
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ เป็นต้น และ (4) ขาดกลไก

เชิงสถาบันที่จะมารองรับการขับเคล่ือนที่มีประสิทธิภาพ 
เพื่อสร้างแรงจูงใจในการน�าการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์มาใช้ในกระบวนการวางแผน เช่น  
การบังคับใช้ทางกฎหมาย การสร้างแรงจูงใจผ่านระบบ
งบประมาณของประเทศ เป็นต้น 

ในการขับเคล่ือนระบบการประเมินส่ิงแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ มาใช้ในการวางแผนพัฒนาประเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพในระยะต ่อไป ควรมุ ่ งจัดท� ากลไก 
เชิงสถาบันเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนากฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับต่าง ๆ ที่จ�าเป็นให้มีความชัดเจน โดยระยะแรก
ควรเร่งออกระเบียบ/ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�า 
เพื่อเป็นกลไกบังคับใช้กฎหมายส�าหรับการขับเคล่ือน 
การประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 
และในระยะต่อไปอาจพิจารณาความเหมาะสมท่ีจะก�าหนด 
เป็นกฎหมายเฉพาะ รวมถึงเร ่งพัฒนากระบวนการ 
องค์กร และกลไกการบริหารจัดการให้มีความชัดเจน 
และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู ้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย  
มีความรู ้  ความเข ้าใจ และสามารถมีส ่วนร ่วมได ้ 
อย่างเหมาะสม
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ปฏิรูประบบการบริหารจัดการ 
เขตควบคุมมลพิษ

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 31 

ปัจจุบันประเทศไทยได้ประกาศเขตควบคุม 
มลพิษแล้ว จ�านวน 18 พื้นที่ ใน 13 จังหวัด ได้แก่  
(1) เมืองพัทยา (2) จังหวัดภูเก็ต (3) อ�าเภอเมือง 
จังหวัดสงขลา (4) อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
(5) หมู ่ เกาะพีพี (6) จังหวัดสมุทรปราการ 
(7 )  จั งหวัดปทุมธานี  (8 )  จั งหวัดนนทบุ รี  
(9) จังหวัดสมุทรสาคร (10) จังหวัดนครปฐม  
(11) อ�าเภอเมอืง จงัหวัดเพชรบรุ ี(12) อ�าเภอท่ายาง 
จังหวัดเพชรบุรี (13) อ�าเภอบ้านแหลม จังหวัด
เพชรบุรี (14) อ�าเภอชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี  
(15) อ�าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์  
(16) อ�าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
(17) บริเวณหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี และ 
(18) บริเวณมาบตาพดุ จงัหวัดระยอง จดุประสงค์ 
เพื่อรักษาสุขภาพของประชาชนและเพื่อรักษา
คุณภาพสิ่ งแวดล ้อมในพื้น ท่ี โดยพื้นที่ที่ ได ้
ประกาศเป ็นเขตควบคุมมลพิษข ้างต ้นนั้น 
ล้วนแต่มีกิจกรรมที่ส่งผลกระทบให้เกิดปัญหา
ต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจากการเป็นเขตนิคม
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ มีการประกอบกิจการ
ท่องเทีย่วในแหล่งธรรมชาต ิการท�าเหมอืงโดยมไิด้
มีการเร่งรัดแก้ไขปัญหามลพิษให้ลดลงและกลับสู่ภาวะปกตินั้น ได้ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของ
ประชาชนในพื้นท่ีเขตควบคุมมลพิษ รวมถึงบรรยากาศในการลงทุนทางเศรษฐกิจ และภาพลักษณ์
ของประเทศ ดังน้ัน จึงควรมีการเร่งรัดแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในเขตควบคุมมลพิษให้ประสบผลส�าเร็จ 
และก�าหนดมาตรการท่ีเหมาะสม ทดแทนเพิ่มเติมในการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชนและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพทัดเทียม มาปรับใช้แทนการประกาศเป็น
เขตควบคมุมลพิษภายหลงัจากมกีารแก้ไขปัญหามลพษิส�าเรจ็แล้ว 

โดยหน่วยงานที่เก่ียวข้องอยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไข (ร่าง) หลักเกณฑ์การประกาศและยกเลิก
พื้นท่ีเขตควบคุมมลพิษ โดยได้เร่ิมขับเคล่ือนในบางโครงการแล้ว ได้แก่ การวิเคราะห์และจัดท�า 
ข้อเสนอพื้นที่เป้าหมายที่จะยกเลิกเขตควบคุมมลพิษ การก�าหนดมาตรการและแผนงานควบคุม 
ลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ การวิเคราะห์สถานการณ์ป ัญหามลพิษในพื้นที่ 

ที่มา : วารสารสิ่งแวดล้อม ปีที่ 17 ฉบับที่ 3
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ที่มีปัญหามลพิษ รวมทั้งวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา 
แนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหามลพิษในเขตควบคุม
มลพิษ ทั้งนี้ ได้เร่ิมด�าเนินการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่
แล้ว ได้แก่ การร่วมหารือกับหน่วยงานใน 3 พื้นที่ 
ประกอบด้วย (1) เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี (2) จังหวัด
ระยอง และ (3) อ�าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อร่วม
จัดท�าข้อเสนอการด�าเนินงานในการยกเลิกเขตควบคุม
มลพิษ และเสนอต่อคณะอนุกรรมการก�ากับดูแลและ
ติดตามผลการด�าเนินงานพื้นที่เขตควบคุมมลพิษระดับ
จังหวัดต่อไป และได้ร่วมจัดประชุมคณะอนุกรรมการ
ก�ากับดูแลและติดตามผลการด�าเนินงานพื้นที่เขตควบคุม
มลพิษระดับจังหวัด 13 จังหวัด เพื่อก�ากับและติดตาม 
ผลการด�าเนินงานตามแผนและมาตรการลดและขจัด
มลพิษของเขตควบคุมมลพิษแต่ละพื้นที่

อย่างไรก็ดี ในการประกาศยกเลิกเขตควบคุมมลพิษและ
ด�าเนินมาตรการอื่น ๆ แทนในพื้นท่ี อาจจะส่งผลให้เกิด
ปัญหาของความเข้มข้นในการปฏบัิตติามของผูป้ระกอบการ 

ในพ้ืนที ่เนือ่งจากข้อกฎหมายหรอืข้อบงัคับในการด�าเนนิการ 
ในมาตรการใหม่ ๆ นั้น อาจไม่เข้มข้นเท่ากับการประกาศ
เป ็นเขตควบคุมมลพิษ ซ่ึงอาจเป ็นช ่องว ่างให ้เกิด 
การท� าลายทรัพยากรธรรมชาติที่ ส ่ ง ผล เสี ยต ่ อ 
สภาพแวดล้อมได้

ดังนั้น การด�าเนินการในระยะต่อไป จึงควรส่งเสริมให ้
ผู ้ประกอบการปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตให้เป็นมิตรกับ
สุขภาพและส่ิงแวดล้อมมากยิ่งข้ึน โดยควรมีมาตรการใน
การจูงใจให้ผู ้ประกอบการปรับเปล่ียนวิถีการผลิตจาก
แบบเดิมสู่วิถีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ มาตรการ 
ลดหย่อนภาษีส�าหรับผู้ประกอบการท่ีสามารถลดปริมาณ
มลพิษได้ตามที่ก�าหนด หรือการน�ามาตรการผู้ก่อมลพิษ
เป็นผู ้จ ่ายมาใช้ รวมทั้งควรสร้างความตระหนักให้ 
ผู้ประกอบการรับรู้และปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ
ก�าหนด เข้าใจและรับรู ้ถึงโทษที่จะเกิดขึ้น เพื่อเป็น
เหตุผลประกอบการตัดสินใจในการปรับเปลี่ยนสู ่วิถี 
การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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ปฏิรูปการผังเมือง
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 32 
การวางและจัดท�าผังเมืองในปัจจุบัน แม้ว่า
จ ะ มุ ่ ง เ น ้ น ใ ห ้ เ กิ ด ค ว า ม ส ม ดุ ล ทั้ ง 
ด ้ านสิ่ งแวดล ้อม เศรษฐกิจและสังคม  
แต่ในทางปฏิบัติมักไม่สามารถก�ากับให้เกิด
ความสมดุลในการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผัง 
ท่ีวางไว้ ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและ 
สิ่งแวดล้อมของเมืองตลอดจนวิถีชีวิตของ
ประชากรเมือง เนื่องมาจากขาดกลไก 
การบูรณาการร่วมกันในแต่ละระดับ ท�าให้
เกิดช ่องว ่างระหว ่างการขับเคล่ือนการ
พัฒนาเชิงพื้นที่ของประเทศด้วยระบบการ
ผังเมือง จึงจ�าเป็นต้องมีการวางผังเมืองและ
ก�ากับการใช ้ประโยชน์ ท่ีดินด ้วยการใช ้
ระบบนิเวศท้องถิ่น และชุมชน เป็นกลไก 
ขบัเคลือ่นการพฒันาเมอืง เพือ่ให้มกีารกระตุ้น 
ให้เกิดความรับผิดชอบร่วมกันของภาคส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะภาคประชาชนในการก�ากับการใช้
ประโยชน์ที่ดินให้เกิดความสมดุล อย่างไรก็ตาม ในบางพื้นที่การวางผังเมืองรวมในปัจจุบันในระดับ
ชุมชนและพื้นที่เฉพาะท้องถิ่นยังไม่สามารถด�าเนินการได้ทันต่อการเติบโตของเมือง ท้องถิ่นและ
ชุมชน เพื่อให้การเติบโตของเมืองสามารถด�าเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง จึงต้องด�าเนินการให้เกิด 
การวางผังเมืองระดับชุมชน และผังพื้นที่เฉพาะท้องถิ่น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการผังเมืองในระดับท้องถิ่นมีองค์ความรู้ที่สามารถวางและจัดท�าเป็น
ผังเมืองหน่วยย่อยของเมืองและชุมชน ซึ่งจะมีความคล่องตัวและสามารถด�าเนินงานให้สอดคล้อง
กับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น นอกจากนี้ การขยายตัวของเมืองใหญ่ในปัจจุบันท�าให้
พื้นท่ีสีเขียวของเมืองลดลง และขาดพื้นที่รองรับน�้าเพื่อการป้องกันน�้าท่วมเมือง ประกอบกับ 
ผู ้ลงทุนมีความต้องการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารให้ได้ประโยชน์มากท่ีสุด ท�าให้การก�ากับ
การใช้ประโยชน์ทีด่นิในการเพ่ิมพืน้ทีส่เีขียวและพืน้ทีร่องรบัน�า้ดงักล่าวนัน้ยงัไม่ประสบผลเท่าที่ควร 
จึงจ�าเป็นต้องมีการปฏิรูปมาตรการทางผังเมืองเพื่อก�ากับการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคาร 
ในการพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียวและพ้ืนท่ีรองรับน�้าด้วยระบบการโอนสิทธิการพัฒนาพ้ืนท่ี (Transfer 
of Development Rights :TDR) โดยน�าแนวคิด TDR เพ่ือช่วยรักษาพ้ืนท่ีท่ีต้องการอนุรักษ์และ
สามารถพัฒนาพื้นที่ที่ต้องการมาประยุกต์ใช้กับการวางและจัดท�าผังเมืองรวม ในการควบคุม 
ความหนาแน่นของอาคารในพื้นที่ให้ลดลง เพื่อการอนุรักษ์รักษาสิ่งแวดล้อม พื้นที่เกษตรกรรม 
พื้นที่ทางประวัติศาสตร์หรือพื้นที่รองรับน�้าได้

ที่มา : urbmcreature
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การด�าเนินการท่ีผ่านมา กรมพัฒนาที่ดินได้ด�าเนินการ 
ขับเคล่ือนการวางผังเมืองและก�ากับการใช้ประโยชน์
ที่ดินด้วยการใช้ระบบนิเวศท้องถิ่นและชุมชน เป็นกลไก 
ขับเคลื่อนการพัฒนาเมือง โดยมีการจัดท�าแผนแม่บท 
การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน เพื่อส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่มีส่วนร่วมภาคีการพัฒนาระดับ
ภูมิภาค 5 ภาค และการด�าเนินโครงการผลักดันการจัด
ท�าผังชุมชนเพ่ือรักษาพื้นท่ีสีเขียวในเมืองอุตสาหกรรม
ยั่งยืน ท�าให้เกิดผังชุมชน จ�านวน 6 เมือง ได้แก่ เทศบาล
เมืองกระทุม่ล้ม เทศบาลเมอืงไร่ขงิ เทศบาลต�าบลอ้อมใหญ่ 
(จังหวัดนครปฐม) เทศบาลเมืองบ้านฉาง เทศบาลต�าบล
บ้านฉาง (จังหวัดระยอง) และเทศบาลต�าบลหัวส�าโรง 
(จังหวัดฉะเชิงเทรา) ในด้านการวางผังเมืองระดับชุมชน 
และผงัพ้ืนทีเ่ฉพาะท้องถิน่ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ด�าเนินโครงการถ่ายทอด
เทคโนโลยด้ีานการผงัเมอืงให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
และโครงการวางและจัดท�าผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน
ระดับอ�าเภอ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ระดับท้องถิ่นมีความรู้ 
ด้านการผังเมืองและส่งเสริมการวางและจัดท�าผังเมือง
รวมเมือง/ชุมชนระดับอ�าเภอ โดยอยู่ระหว่างด�าเนินการ
ร่างผังเมือง จ�านวน 67 ผัง นอกจากนี้ ในด้านการปฏิรูป
มาตรการทางผังเมืองเพื่อก�ากับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
และอาคารในการพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียวและพ้ืนท่ีรองรับ
น�า้ด้วยระบบการโอนสทิธกิารพฒันาพืน้ที ่กรมโยธาธกิาร 
และผังเมืองอยู ่ระหว่างการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ 
ในการก�าหนดแนวทางปฏิบัติ การน�ามาตรการโอนสิทธิ
การพัฒนามาใช้บังคับในผังเมืองรวม

อย่างไรก็ตาม ในการปฏิรูปการผังเมืองมีความท้าทาย
ส�าคัญ คือ การท�าความเข้าใจกับประชาชน เนื่องจาก
ผัง เมืองเป ็นสิ่ งที่ ส ่ งผลกระทบโดยตรงอย ่างมาก 
ต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ การเปลี่ยนแปลงไม่ว่าในด้านใด 
จึงมักส่งผลให้เกิดแรงต่อต้านจากความกังวลต่อวิถีชีวิต 
ที่จะเปล่ียนแปลงไป นอกจากนี้ แม้ว ่าจะมีการวาง
ผังเมืองที่ทุกภาคส่วนยอมรับและมีความสมดุลในทาง
วิชาการแล้ว หากประชาชนไม่มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ตามที่ก�าหนดหรือละเมิดข้อก�าหนดในผังเมือง อาจส่งผล
ให้เกิดความไม่สมดุลในทางปฏิบัติได้

ดังนั้น การปฏิรูปผังเมืองให ้ได ้ผลส�าเร็จ จึงควรมี 
การประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการสร้างความเข้าใจกับ
ประชาชนถึงรายละเอียดในการจัดท�าหรือเปลี่ยนแปลง
ผังเมือง โดยให้ความส�าคัญกับความเห็นของประชาชน 
ในท้องท่ี และควรมีการติดตามการใช้ประโยชน์ที่ดิน  
รวมถึงมาตรการในการก�ากับการใช ้ประโยชน์และ 
การลงโทษผู ้ละเมิดข้อก�าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน  
เพื่อให้ที่ดินถูกใช้ประโยชน์อย่างสมดุล และเป็นผลด ี
ต่อชุมชนตามผังเมืองที่มีการจัดวางไว้เบื้องต้น
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ปฏิรูปเครื่องมือเศรษฐศาสตร์ 
เพ่ือสิ่งแวดล้อม

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 33 

ในปัจจุบัน การเติบโตของภาคส่วนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ซึ่งมีความต้องการทรัพยากร 
ธรรมชาติอย่างมหาศาล ท�าให้การเกิดมลพิษและความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติบางส่วน 
เป็นส่ิงท่ีไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เพื่อชดเชยการสูญเสียดังกล่าว ประเทศไทยจึงควรมีการใช ้
เครือ่งมอืเศรษฐศาสตร์เพือ่สิง่แวดล้อมมาสนบัสนนุการบรหิารจดัการมลพษิและสิง่แวดล้อม โดยใช้หลกั 
ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย และหลักผู้ได้ประโยชน์เป็นผู้จ่าย ในการเก็บค่าธรรมเนียมท่ีเกิดจากมลพิษ
และการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
มีประสิทธิภาพมากขึ้นและเป็นแหล่งทุนในการสนับสนุนการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

จากการด�าเนินงานท่ีผ่านมา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีการด�าเนินการ
ศึกษาแนวทางการน�าเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมีการศึกษา
แนวทางการปฏิรูปกองทุนสิ่งแวดล้อมให้มีความเป็นอิสระ และเป็นเครื่องมือสนับสนุนการจัดการ
ขยะ น�้าเสีย และของเสียอันตราย นอกจากนี้ กรมประมงได้มีการด�าเนินโครงการปรับปรุงระบบ 
การออกใบอนุญาตท�าการประมงอิเล็กทรอนิกส์ (e-License) เพื่อช่วยในการควบคุมสมดุลของ
ทรัพยากรสัตว์น�้าผ่านการค�านวณจ�านวนผู้ท�าประมง โดยได้ด�าเนินการออกใบอนุญาตท�า 
การประมงพาณิชย์แล้วจ�านวน 10,481 ฉบับ

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ

ประเภทเคร่ืองมือ มลพิษ
ทางน ้า 

มลพิษ 
ทางอากาศ 

ขยะมูลฝอย ของเสีย
อันตราย 

อื่น ๆ 

1. ค่าธรรมเนียมการอนุญาต ทรัพยากรน ้า 

2. ค่าธรรมเนียมการใช ้ - ทรัพยากรแร่ธาตุ/  
ค่าเข้าอุทยาน 

3. ค่าปรับ - 

4. ค่าภาษีการปล่อยมลพิษ - - - 

5. การชื อขายหรือโอนใบอนุญาต 
   การปล่อยมลพิษ 

- - คาร์บอนเครดิต 

6. ค่าธรรมเนียมผลิตภัณฑ์ - - - - 

7. ระบบมัดจ้าเงินคืน - - - 

8. การใช้อัตราภาษีที่แตกต่างกัน - 

9. การวางประกันความเสี่ยงหรือ 
   ความเสียหายต่อส่ิงแวดล้อม 

- - - - 

10. มาตรการอุดหนุน - 

√ 

√ 

√ √ √ 

√ √ 

√ √ √ √ 

√ √ 

√ √ 

√ √ √ √ 

√ √ 

√ √ √ √ 

√ 

√ 

เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ที่เหมาะสมกับการจัดการมลพิษแต่ละประเภท 
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อย่างไรก็ตาม ประเด็นท้าทายท่ีส�าคัญ คือ การจะน�าเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการรักษาสิ่งแวดล้อมนั้น 
จ�าเป ็นต้องมีมาตรการหรือกฎหมายมารองรับอย่างถูกต้อง เพื่อให้การเก็บค่าชดเชยจากผู ้ก ่อมลพิษและ 
ผู้ได้ประโยชน์มีผลบังคับใช้ได้อย่างเป็นทางการ อีกทั้งการขาดการแบ่งส่วนความรับผิดชอบที่ชัดเจนท�าให้ไม่สามารถ
ค�านวณค่าชดเชยที่ต้องจ่ายได้

ดังนั้น การด�าเนินการในระยะต่อไป จึงควรมีการศึกษาและจัดท�ามาตรการ การพัฒนากฎหมายในการรองรับ 
การใช้เครื่องมือเศรษฐศาสตร์เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บและการค�านวณการแบ่งส่วน
ความรับผิดชอบท่ีเกิดจากมลพิษและความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติอย่างชัดเจน เพื่อให้ภาครัฐสามารถใช ้
เครื่องมือเศรษฐศาสตร์ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมได้อย่างเป็นรูปธรรม
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ปฏิรูปองค์กร ระบบแผน ระบบงบประมาณ 
และเครื่องมือบริหารจัดการ

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 34 

การปฏิรูปประเทศด้านระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประเด็นปฏิรูป
ที่เชื่อมโยงสัมพันธ์และมีผลเสริมหนุนต่อการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติแต่ละด้าน รวมถึง 
ส่ิงแวดล ้อม การที่หน ่วยงานต่าง ๆ โดยเฉพาะภาครัฐยังคงมีมุมมองและมุ ่งแก ้ป ัญหา 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบแยกส่วนตามภารกิจของแต่ละส่วนงาน ขาดการมอง
แบบองค์รวมเพื่อบรรลุจุดหมายร่วมกันในการบริหารจัดการผลประโยชน์ของประเทศทั้งเชิงรับและ
เชิงรุก โดยเฉพาะภายใต้ภาวะภัยคุกคามด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีนับวัน 
จะทวีความรุนแรงและซับซ้อนยากแก่การฟื ้นฟูแก้ไข การปฏิรูปองค์กร ระบบแผน ระบบ 
งบประมาณ และเครื่องมือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงมีความจ�าเป็น 
ต้องเร่งด�าเนินการ เนื่องจากการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี เป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล จะช่วยสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของทุกภาคส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกท้ังยังช่วยป้องกันและลดความขัดแย้ง
ระหว่างการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ

การด�าเนินงานภายใต้ประเด็นการปฏิรูป ให้ความส�าคัญกับการบูรณาการการด�าเนินแผนงาน 
โครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับนโยบายและ
ระดบัปฏิบัติในพืน้ท่ีให้มกีารท�างานทีเ่ชือ่มโยงกันอย่างมเีอกภาพ ด้วยกรอบแนวคดิในการด�าเนนิงาน 
บนพื้นฐานที่ยึดงานเป็นเป้าหมาย และปรับโครงสร้างองค์กร ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรที่
เกี่ยวข้องในระดับส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ตลอดจนบทบาทหน้าที่ของบุคลากรในทุกระดับให้มี
ขีดความสามารถที่เหมาะสมในการด�าเนินงานให้บรรลุผลร่วมกับการปรับปรุง/สนับสนุนการ 
จัดสรรงบประมาณด�าเนินงานอย่างเหมาะสม เป็นระบบ มุ่งเน้นการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของแผนงาน/โครงการเป็นท่ีตั้ง โดยจะต้องมีการปรับกระบวนทัศน์ขององค์กรและผู้น�าองค์กรให้มี
ความสามารถในการที่จะเลือกใช้ระบบสนับสนุน/ก�าหนดการตัดสินใจทางนโยบาย ระบบและกลไก
สร้างความเชื่อมโยงและบูรณาการระหว่างผังเมือง ผังการใช้ท่ีดิน ผังการพัฒนาลุ่มน�้า ผังคมนาคม 
ผังทะเล ฯลฯ ได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ โดยในเบื้องต้นการด�าเนินงาน 
มีเป้าหมายที่จะปรับบทบาทหน้าท่ีและเสริมศักยภาพของผู้ว่าราชการจังหวัดและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเก่ียวกับภารกิจด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และระบบ
สนับสนุนการท�างานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในระดับการบริหารราชการส่วนภูมิภาคให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 30 จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างน้อย 2,000 แห่ง

ขอบเขตของการด�าเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความเก่ียวข้องกับแผนงาน 
โครงการในหลายระดับ อาทิ ระดับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติประเภทต่าง ๆ 
การจัดท�าผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ การประกาศก�าหนดเขตควบคุมมลพิษ เขตคุ้มครอง 
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร มีความเกี่ยวข้องกับภารกิจหน้าที่ของ 
หลายกรม กระทรวง อีกทั้งยังได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการข้ึนเป็นจ�านวนมาก ทั้งในระดับชาติ 
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ระดับกระทรวง และระดับจังหวัด จึงส่งผลให้การด�าเนินงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของประเทศในหลายทศวรรษที่ผ่านมา ขาดความชัดเจนของความสัมพันธ์เชิงอ�านาจและระบบการประสานเช่ือมโยง
ระหว่างหน่วยงาน รวมถึงการสร้างความเป็นเอกภาพของนโยบายด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม นอกจากนั้นเมื่อพิจารณาถึงระบบงบประมาณของกรมและกระทรวงต่าง ๆ ที่จัดท�าค�าขอในลักษณะ 
แยกส่วนตามภารกิจของตนเอง จึงยิ่งเป็นเหตุปัจจัยท่ีท�าให้การขับเคล่ือนแผนงานโครงการด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่สามารถผลักดันให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของแผนที่ตั้งไว ้ได ้ 
อย่างเต็มศักยภาพ

การด�าเนินงานในระยะต่อไป ควรให้ความส�าคัญกับการกระจายภารกิจด้านการดูแลบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และการดูแลรักษาฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมจากหน่วยงานระดับนโยบายส่วนกลางไปสู่หน่วยงานในระดับภูมิภาคและท้องถิ่น
มากขึ้น เนื่องจากภาคส่วนในระดับภูมิภาค/พื้นที่/ชุมชน เป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญในระดับพื้นท่ีที่จะท�าให้ 
การดแูลรกัษาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมสามารถด�ารงอยูไ่ด้อย่างยัง่ยนื และเพือ่ให้ภาคส่วนต่างๆ และคนรุน่ต่อไป 
ได้เข้ามาใช้ประโยชน์อย่างรู้คุณค่า รวมท้ังต้องให้ความส�าคัญกับการด�าเนินนโยบายที่เป็นเอกภาพและการปรับปรุง
ระบบงบประมาณที่เน้นให้ความส�าคัญกับการบูรณาการงบประมาณเพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่ โดยการด�าเนินงานทั้งทางด้านแผนงานและแผนเงินที่กล่าวมา 
จะต้องด�าเนินการควบคู่ไปกับการปรับปรุงกฎหมายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีการประกาศใช้มา 
เป็นเวลานานกว่า 50 ปี ให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของบริบททางสังคม เศรษฐกิจ และระดับ
ความรุนแรงและความซับซ้อนของปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปร่วมด้วย 
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ระบบยุติธรรมสิ่งแวดล้อม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 35 

ระบบยุติธรรมสิ่งแวดล้อมเป็นความพยายามปฏิรูปและพัฒนาระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคดีและ 
ข้อพิพาทด้านสิ่งแวดล้อม โดยการจัดท�าวิธีพิจารณาคดีด้านสิ่งแวดล้อม การพัฒนาระบบบังคับคดี 
การบังคับโทษทางอาญา การเยียวยาความเสียหาย รวมถึงการเลือกใช้กระบวนการยุติธรรม 
เชิงสมานฉันท์เป็นทางเลือก สนับสนุนให้มีการคุ้มครองสิทธิด้านสิ่งแวดล้อมผ่านการใช้สิทธิทางศาล 
โดยมีบุคลากรด้านยุติธรรมสิ่งแวดล้อมที่มีความรู ้และความเชี่ยวชาญ และการจัดต้ังองค์กร/ 
ส่วนงาน เพื่อรับผิดชอบคดีสิ่งแวดล้อมเป็นการพิเศษ โดยเน้นหลักการการเข้าถึงความยุติธรรมใน
คดีและข้อพิพาทด้านสิ่งแวดล้อม 

การด�าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบยุติธรรมส่ิงแวดล้อมท่ีผ่านมา มีการด�าเนินงานและ 
ข้อเสนอจากคณะท�างานร่วมด้านการปฏิรูประบบยุติธรรมสิ่งแวดล้อม เพื่อน�าไปสู่การขับเคลื่อน 
การพัฒนาระบบยุติธรรมสิ่งแวดล้อมทางศาลปกครอง และได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหาร 
ศาลปกครองด้านระบบยุติธรรมทางปกครองสิ่งแวดล้อม (ค�าสั่งคณะกรรมการบริหารศาลปกครอง 
ที่ 7/2563 วันท่ี 31 มกราคม 2563) ทั้งนี้ ศาลยุติธรรมได้มีการแต่งต้ังคณะท�างานพัฒนาวิธี
พิจารณาคดีสิ่งแวดล้อมและศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดต้ังศาลสิ่งแวดล้อม (ค�าส่ังประธาน 
ศาลฎีกาที่ 1/2563 วันที่ 13 มกราคม 2563) เรียบร้อยแล้ว

ที่มา : แผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลฎีกา

รวม 2,504 คดี
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ความท้าทายของการด�าเนินงาน เพื่อบรรลุผลในการพัฒนาระบบยุติธรรมสิ่งแวดล้อมที่ส�าคัญ ได้แก่ การตระหนักรู้และ
ความเข้าใจตรงกัน ในประเด็นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีเป็นธรรมส�าหรับประชาชนทุกคน โดยเฉพาะ 
การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถเจ้าหน้าที่รัฐตลอดทั้งกระบวนการยุติธรรม ให้สามารถด�าเนินการ 
ทางกฎหมายและการคุ ้มครองสิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม และสิทธิชุมชนที่เกี่ยวข้องกับรูปคดี 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาสถาบัน/องค์กร รวมถึงการปรับปรุงกฎหมายวิธีพิจารณาคดีที่เกี่ยวข้องกับประเด็น 
การปฏิรูปด้านระบบยุติธรรมสิ่งแวดล้อม 

การด�าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาระบบยุติธรรมสิ่งแวดล้อม จ�าเป็นต้องด�าเนินการตามแผนที่ก�าหนดไว้
ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และควรมีการสร้างความเข้าใจกับทุกภาคส่วนโดยเฉพาะบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม  
ในประเด็นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เชื่อมโยงกับประเด็นประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน และสิทธิชุมชน 
โดยต้องค�านึงถึงมิติสิทธิตามกฎหมายท่ีจะได้รับการแบ่งสรรให้สามารถเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้
อย่างเสมอภาค โดยไม่ถูกกีดกัน มีสิทธิที่จะด�ารงชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี และมีสิทธิที่จะใช้สิทธิทางศาล เพื่อระงับ
ข้อพิพาทด้านสิ่งแวดล้อม นอกจากน้ีควรเน้นการให้ความส�าคัญกับประชาชนให้สามารถเข้ามามีส่วนร่วมต่อรอง 
และตัดสินใจร่วมกันอย่างสมานฉันท์ เพื่อร ่วมพัฒนาระบบ/แนวปฏิบัติที่ เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม 
ด้านสิ่งแวดล้อมให้มีความเข้มแข็งต่อไป
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ปฏิรูปกฎหมายด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 36 

ปัจจุบันกระแสความตื่นตัวด้านสิ่งแวดล้อมในระดับระหว่างประเทศ มีผลต่อนโยบายและกฎหมาย
สิ่งแวดล้อมในระดับประเทศเป็นอันมาก ทั้งในด้านพันธกรณีที่ประเทศต่าง ๆ ต้องปฏิบัติตามภายใต้
อนุสัญญาและความตกลงเรื่องสิ่งแวดล้อมฉบับต่าง ๆ ในด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ 
เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมร่วมกัน จึงจ�าเป็นต้องปรับปรุงกฎหมายให้มีความสอดคล้องกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ และให้เท่าทันรองรับกับความเปลี่ยนแปลงของบริบททางสังคม 
เศรษฐกิจ และระดับความรุนแรงและความซับซ้อนของปัญหาที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก รวมทั้ง
การพัฒนากฎหมายใหม่เพื่อรองรับสนับสนุนการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ
ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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การด�าเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศในช่วงระยะ
เวลาที่ผ ่านมา การปฏิรูปกฎหมายด ้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ได้ด�าเนินการปรับปรุงและ
พัฒนากฎหมายด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ให ้สอดคล ้อง กับบทบัญญั ติและเจตนารมณ ์ของ
รัฐธรรมนูญ สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและ
ปฏิรูปประเทศด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
รองรับกับการอนุวัติตามพันธกรณีในความตกลงระหว่าง
ประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก และรองรับการปฏิรูป
ประเทศให้เป็นไปในทิศทางที่ก�าหนด โดยมีกฎหมาย 
ทีป่ระกาศใช้ในช่วงท่ีผ่านมา จ�านวน 13 ฉบบั ประกอบด้วย 
พระราชบัญญัติทรัพยากรน�้า พ.ศ. 2561 พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2561 พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2562 
พ ระ ร าชบัญญั ติ อุ ท ย านแห ่ ง ช าติ  พ . ศ .  2 5 62  
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 
พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติ 
ว ่าด ้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์  
พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของ
ชาติทางทะเล พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติมาตรฐาน
ผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2562 พระราชบญัญตั ิ
วัตถุอันตราย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติ
โรงงาน (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2562 พระราชบญัญัตกิารผงัเมอืง  
พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบาย
ที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ท�าให้ประเทศไทยมีกฎระเบียบ
ที่ชัดเจนทันต่อบริบทสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และรองรับ
การท�างานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความท้าทายด้านการปฏิรูปกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม คือ ความสลับซับซ้อนของประเด็น
ปัญหาที่เกิดขึ้นจากกระแสการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงจะส่งผล 

ท�าให้ประเทศไทยต้องด�าเนินการปรับปรุงกฎหมายอยู่
ตลอดเวลา เพ่ือให้มีความทันสมัยและเท่าท่ีจ�าเป็น  
ไม่ก่อให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติตามของประชาชน  
อีกทั้ งกฎระเบียบและข ้อกฎหมายในหลายด ้ าน 
จะต้องมีความเจาะจงในบางประเด็นและเปิดกว้าง 
ในบางมิติมากขึ้น  เพื่ อรองรับโอกาสที่ จะเ กิดขึ้น 
ในอนาคตจากกระแสการพัฒนาใหม่ ๆ หรือป้องกัน 
ความเส่ียงท่ีอาจตามมาจากการเปิดรับเทคโนโลยทีีก้่าวล�า้ 
ไปในอนาคตของโลกได้อย่างเท่าทัน อาทิ ดิจิทัลเพื่อ 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เทคโนโลยีชีวภาพและจีโนม 

ดังนั้น การปฏิรูปกฎหมายด้านทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม ในเรื่องการปรับปรุงหรือจัดท�ากฎหมายขึ้น
มาใหม่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการวิเคราะห์กฎหมาย
ร่วมกันก่อนพิจารณาการจัดท�ากฎหมายขึ้นมาใหม่ 
เนื่ องจากกฎหมายด ้ านทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมในประเทศไทยมีจ�านวนมาก เพื่อไม่ให้เกิด
ความซ�้าซ้อนของกฎหมาย อีกทั้งควรมีการจัดท�าระบบ
ฐานข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่มีการประกาศ
ใช้แล้ว เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
กับสิ่งแวดล้อม โดยจัดให้มีระบบที่สามารถสืบค้นและ 
เข้าถึงได้ง่าย และควรมีคู ่มือส�าหรับการน�าไปใช้หรือ 
การปฏิบัติตามกฎหมายที่เข้าใจได้ง่าย เพ่ือให้ประชาชน
สามารถน�าไปปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง รวมถึงให้มี 
การจัดล�าดับความส�าคัญของกฎหมายส่ิงแวดล้อม  
เพือ่สะดวกในการบงัคบัใช้และการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ 
ให้ทุกภาคส่วนได้รับรู้ เกิดความเข้าใจและถือปฏิบัติให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงการให้ประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในขั้นตอนของการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้
เกิดความโปร่งใสและสร้างความจริงใจต่อประชาชน
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